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સ્વર્ગરથ પુજ્ય પિતાશ્રીને ! 



ત્રણુસ્વીકાર 

પ્રસ્તુત ત્ર થના પ્રકાશન અ ગે મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ 
આપિ”ક સહાય આપી છે, તે બદલ હુ મુંબઈ 

યુતિવર્સિટીને હત્યપૂર્જક આભાર થાગુ ધુ. 
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*સવામીળ સંક્ઞોધન ગતે સમાછોચના 

લગભગ દોટ વર્ષ પછેલા આખા લખાયેન નિગધ મે થ્રી 
ધીરૂભાઈ પાસેથી સાભળેવેો! ત્યાર્ મારા ઉપર્ મણિલાવ નભુભાઈ 
દ્વિવિદોની અસાધારણ શક્તિ નિગે બહુ ઊડી ૭પ પડેવી અતે નમે 
નિખધની સરાંગીણુ સરોધનદણિ તથા તશમ્ય ત્રમાલોયના વિશે 
પણુ બહુ આદર ઊપજેનો પરતુ તે વખતે મારે કાઈટ માસ્તાનિક રૂપે 
લખવુ છે એવે! કોઈ ચોક્સ ખ્યાત હતોજ નહી મે જે લખેનો, 
આખે! નિયધ સાભળેન, તેનુ લગભગ અધ? પરિમાણ સસ્તુત મુક્તિ 
ભાગમાં આવે ઝે મૂન નિયધમાં જે મ ઠ્વિદીના તનને ગ્પશતો 
ભાગ હતો તે ગ્રસ્તૃત ગદ્રણુમાથી ખાડાત રાખવામાં આવ્યો છે એને 

લીધ પ્રગ્તુત નિભપમનુ કદ બડુ વધતુ નથી અતે માત સાહિશિક જવન 
પૂરૂતી સમત્ર ચથ! આવી નય છે આથી વાચક વર્ગને એસાથે 
બોજ જેવુ નડી લાગે અને વધારે સભવ ગમવા છે કે મણિનાલની 
સાહિત્યિક કૃતિઓ વિશે વાચ્યા પકી લોકોના મતમાં તેમના વન 
વિશે પણુ ઊડી ઇિત્તાસા ઉદ્ભવે આ ર્ઘાણ્ેએ નેતા ગ્રસ્્તુત નિગધ 
ત્રમાણાપેત જ લેખાય 

થોડાક વર્ષા થયા ગુજરાતમાં એક પ્રથા શગ થઈ છે, જે વધાતી 
લેવા જેવી છે તે પ્રથા એગ્લે પૂઝેચ ડી ના તિગધ વાર્તે અર્વાચીન 
થુમના '્રઈને કોઈ વિશિદ ગાક્ષરતે પસદ_ડરવા તે, મણિનાવ ગઈ, 
શતાખ્રીના ગુજરાતી વિચિદ સાક્ષગમાં મર્ધન્ય મ્યાન નોમવનાની 
ત્રોગ્યતા ધરાવે છે એટલે મણિવાતતે લઈ ”ાઈ પીએચ ડી ૩મ્વા 
૪ગ્છે તો એ બડુ ઉચિત ન ગશાવુ શેઈએ શ્રીયુત ધીરુભાઇ: એ. 

ભાજ્થી અમિયાર વર્ડ પહેલા સણિવાલ ગિશે નિગ ધ લખ્ડાતો વિચાર 
કર્યો અને ફામ શરૂ ડ્યુ ખબડુશ્રત અને વિશદદણિસપન મવ રામતાગયણ 
તિ પાદક એમના મણપદર્ઈક હતા વિષય અને માર્ગ'દર્શ કતો ખેખર 
ગ્રુમેળ ગણાય તેમા શ્રીયુત ધીરુભાઈ એ નવ વર્ષની સતત તપમ્યાતો 
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'' ઉમેશ કર્યો એટલે એ યોગ બહુ સુભમ નીવડ્યો. પ્રસતુત નિબધધ એ 
સુશમ યોગનું” જ પરિણામ છે, 

છું મારી શક્તિ, સમજ અને સમયની મર્ષાદા ન્તભુવા છતાં 
પ્રાસ્તાવિક ફપે કાંઈક લખવ્રા પ્રેરાયા છું તે ળે દદિએઃ એક તતો 

મણિજ્ઞાલના સાહિત્યનું અતે કાર્યતું પ્રસ્તુત નિબધ દારા જે પરિશીલન 
યયું તે ઠારા મણિલાલની અસાધારણુ ગ્રતિભા_ગ્યતે શક્તિતી _મારા ઉપર 
ઊરી હાપ_પુડી. અને ખીજ, થી ધીર્જ્નાઈએ નિબ'ધ લખવા પાછળ 
જે વાયત, ચિ'તન અને વિતે પૂરા_ન્યાય આપવા ખાતર શક્તિ 
શઅતે_ સમપની_પરવા કર્યા વિતા છૂટીઝવાઈ વિખરાયેલી પ્રાપ્ય સામમ્રીતે 
સેડીવવા, તેમજ સર્વથા અપ્રાપ્ય જેવી સામમ્રીતે શોધી તેતો ઉપયોમ 

કરવા જહુમત લીધી છે, તેની પણુ મારા ઉપર ઊડી છાપ પડી છે. 

અધ્યયન, મતન-ચિ'તન, તુલના, સબધ ધરાવતી સામપ્રી જે 
શળતી હોમ તેનો ઉપષોગ અને અપ્રાપ્ય હોય તેતી શોધ કરવી, 
ઇત્માદિ અતેક અગો સભોધતકાર્યમાં આવશ્યક છે. પ્રસ્તુત તિબ'ધ 
સાંમોપાંમ વાંચતાં કોઈપણ વિચારકતે એ ૬& પ્રતીતિ યયા વિના નહીં 
રહૈ કે નિબધના લેખકે સશોધતતે સર્વાંગીણ બનાવવામાં કશી કચાશ 
રાખી નથી, પ્રત્યેક વિવયતે લમતી રૂતિઓની તુલના અતે પરીક્ષા કરતી 
વખતે લેખકે તેતી મૃલવ'શીમાં કેટલી તટસ્થતા વાપરી છે એનો પણુ 
ખ્યાલ વાચક્તે મૂળા નિંબ'ધ અને સ્યળે સ્થળે કરેલાં ટિપ્પશુ[ઉપરથી 
આવ્યા વિતા નડીં રહે. 

મણિલાલને યથાર્ય સમજવા માટે તા આ આખો નિબંધ જ 
બ્યાનપૂર્જક વાંચી નતો, જેઈ એ. ગયા સૈકાના એ સસાધારણ વિદ્દાન, 
બહકૃત તેમછ૮. અનેક-વિધધોમાં સ્વતંત્ર વિહાર કરતાર- એક સાક્ષર હતા. 

* તૈમ છતાં, ગણ્યામાંડયા વિદાનો સિવાય એમને વિરે લેક બહુ ઓછું 
જાણે છે. એવી સ્થિતિમાં એમનો પૂગે અને થથાર્થ પરિચય કરાવતો 
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ઉપયોગી યશે એ વિશે મતે શા નથી. તને આપશે આપશ વિચારક 
અતે લેખક વર્ષતો સાચો અતે સપણ ઇતિકાસ સાચવી રાખવો હોય, 
તૈમજ તેમાંધી પ્રેરણા મેળરી તવી પેઢીએ મગતિ કરતી હોય, તો જર્રનુ 
છે કે કોઈ અભ્યાસી તે તે વ્યક્તિ વિશે પૂર્ નિરૂપણુ કરે. ગ્રસ્તુત 
નિંકધ એવા ઈંતિડાસની એટ સાચી કડી બની રહે છે તેથી આવકાર- 
ગાત્ર છે, 

ત્રેગ્તુત તિભધમાં સાત ગ્રેકરણા છે. પહેવુ' પ્રકરણ સસ્કાર- 
પીદિકા, ખીજું ધર્મતત્તવચર્ચા. ત્રીજુ' સમાજ, સિક્ષણ અને રાજકારણને 
લમતું, ચાથુ' સાહિલકૃતિઓતે લગતું. પાંચમું ગઘશેવીને લગતુ. છક 
કવિતા વિશ્લેતુ' અને સાતમું ઉપસહાર. 

એગણીસમાં સૈકાના પ્રારંભથી તેના અત સુધીમાં આખા દેશમાં 
અતે ખાસ કરી ગુજરાતમાં જે પૂર્વ-પશ્ચિમતા યોગે તવાજનાતો સથર્ષ 
ચાલતો, તેતુ સ*કારપીક્કિમાં સંક્ષિપ્ત છતાં સાંગોપાંગ નિરૂપણ છે. 
એક વર્મ દેશમાં એવો હતો, જે શિક્ષણ, સમાજ, સાહિત્ય, ભાષા, 

રાજ્ય બધાં ક્ષેત્રે પશ્રિમતી શક્તિઓ અને તેજસ્વિતાથી અ'જઈગાશ્ચાત્મ 
સ'મ્કારાતો અનન્ય ભકત થયેલો, ત્યારે ખીન્ને વર્ષ તેથી સાવ જુદી 
જત્તિ સેન્તો. તે વર્ગ એવો રહિયુગ્ત કે ન્નણે પશ્રિમમાંથી કોઈ લેવા 
જેવું છે જ નહી' અતે જે ચાલ્યુ" આવે છે તેતે જ વળગી રહેવુ. 
પરતુ વીજો_વ્મ"-ભલે તે નાતો હોય છતાં--એવે હતો, જે એસ માનતો 
જ%_પશ્ચિમમાંથી ઘણુ લેવા જેનુ' છે, તે લીધા _વિના_ભારતીય. સસ્કૃતિ 
વધારે ઉદાત્ત ખની પણ નહીં શકે”તેમ ૭નાં, તે વર્મ ઊડી દૃધ્ટિથી 
એ પણુ જેઈ શકતો કે પાશ્રાત્ય સંસ્કારને આધળિણાં કરી ઝીના 
અતે પચાવવા એમાં બદ નોખપ્ર છે *તે વર્ગ પોતાના હજારો વર્ષના 
શ્ાંસ્કૃતિક વારસાનું ખર મહત્ત્વ સમજતો. તેથી તે વારસાના મૂધ્યત્રાન 

અતે સ્થાયી અ શોને કોઈ પણ રીતે આંચ ન આવે ગડી રીતે, પણ 
નવા જમાનામાં ઊભા રડેવા ભાટે જે ખૂટતું દેખાય તેની પૂર્તિ અથે, 
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પાશ્ચાત્ય સ'મ્કાર્પ્રવાહમાંથી ખધુ જ લેવા તયાગ «તો. મૂણિતાવ્ આ 
ત્રો વર્ગના વિશિદ્ટ પ્રતિનિધિ હતા. એક તો એમણે ભારતીય પ્રાચીત- 
તમ સાહિત્યનો મીતા પોંગ્ચય કયો હતો એ ગાહિત્યની [વાવિ4 શાખ્ધા- 

એની ગુણુનત્તાનુ પણ એમને ભાન «તુ . અને ગેમની પ્રતિભા એ /નેઈ 
શકતી કે ભારતીય સાહિત્ય અને અમ્કામ્રારિમાં શુ ઝુ થાયી તત્ત્વ 
છે, તેથી એમણે પોતાનુ જીવનકાર્ય નકી ડરતા પૂશ વિચાગ કરી લીને 
અને તે પ્રમાણે આખુ જીવત જમ પણુ પીટેહ૬ ડયા વિતા વ્યતીત 
કર્યુ. પોતે સ્રીકાશ્વ છવનકાર્યની સિહિ અર્થે એમબે પોતાના અવપ 
કહી શકાય એ શકાય મ એના આયુ'ય દરમ્યાન એટના બવા વિડર્ષેદુ અને કની 
એડસો છે ક _તેતો_ વિચાર કડતા માગ જેવા માણમ તો આનો 
બતી ન્ય છ 

મણિવાવને ન હતી શારીરિક ગ્વસ્યતા, કે નહતી કૌટુ મિક 
અને સાતિજનની કશી અનુ;ળતા એટતુ જ નટી, તેમતે_પ્રમાણુમા 
આર્ધિક-સક્યમણ પણુ હતી જ પોતાના સ્વમાની અતે જોઈતી. 
ખુશામત ન કગ્વાના મૂછમ વતણતે વીવે_ત્વ્યા ત્યા માર્ગ મોકળા 
કરવાનુ પણુ તેમને માટે સરળ ન હતુ એણી_અકઃપ્ય_અગવડે! અને 

અતે ૪વનને સ્પર્શતા ગધા «૮ સ્ટેશને આવને. લેતુ ગ જવર લખાણ 
--અને તે પણ મતે તે પહા મોવિ*-કર્યુ તેવી રક્તિ અતે પ્રતિભા ઝે#વી-હમે. 

એતુ તો માત અનુમાન જ કરડાતુ રહે ઝે કદાચ ગ «૮ ઝઅભિપ્રાતરથી 
શ્રી આનદશકર કૃત્ર જેવા પર્રિઝતલાડ_ડિઠાતે_તેમતે હિન અઢાભાન 
દર્શાવો અતે પ્રશ સાપુષ્પો] વર્ષાત્રનાનસ સ્કાર-પીઠિક।મા પૂર્ક-પાશ્રમના 
સધટ્યો લીધે ઊભી યયેવી પરિમ્થિતિ અને તેમાથી મણિવાવ જેવાને 
ઝડી રીતે ઉદભવ થયો એ વસ્તુ યોગ્ય રીતે ચર્ચનામાં આયી ઝે એ 
ચર્ચામાં એણણીસમાં સૈકાના પશ્રિમ ભારતના સાસ્કારિદ ઈતિડાસતી બધી 
ફૂડીઓ ન્તેવા મૂળે છે ઓગણીસમાં બેકાનુ તાદશ ચિત જેવા ઇચ્ઝે 
તેવ કૉલેજમાં ભણતા વિદ્યાથાએનેમાટે અ સગ્ડા-પી્દિ પૂગ્તી છે 
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. ખોજા પ્રકરણમાં ધર્મ-ગ્મતે-તત્તસાનતે લગતા મણિવાલતા લેખો, 
ચુકતા આરધદદિતિ લઈ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. “ અભ્યાસ ? નામનો 
લેખમાળા, “ સિઠ્ાંતસાર ' નામતુ' સ્વત'ત પુસ્તક,  પ્રાણુવિતિમય ' નામક 
સ્વતત્ર પુસ્તક અને “ગીતા “તો _સભાષ્ય અનુવાદ પ્ત્યાદિ તેમતી બધી 
જ ગ્રાપ્ય કૃતિઓને લઈ લેખકે વિચારણા ઝથી છે. આ વિચારણા કરતી 
વખતે «વ્યા ત્ત્યાં જરૂર પડી ટયાં ત્યાં સર્વત્ર આ દેશના તેમજ પરદેશના 

વિદ્દાતોતી કૃતિઓ સાથે તુલવા પણુ કરવામાં આવી છે. એ તુલતા કરતાં 

કોઈ પણુ સ્થળે મણિલાલ વિશે અત્યુક્તિ કરવામાં નથી આવી અને 
છતાં મણિલાલનું' ધર્મ તેમજ તત્ત્તતાત વિશે મૌલિક દરિનિદુ શહ્તુ 
તેની સ્પજ્ૃતા કરવામાં આવી છે. મશિલાલતી ઝુગ્ય_ દિ _અબેદલણ્ી 

હતો. સે કેવલષલાર્ટેતતે પ્રારમાથિક- સતમસપે-સ્વીકારી તેતો વ્યવહારના 
દરેક ક્ષેસમાં કઈ રીતે ગિતિયેગ કરતો. એ. ભાવનાથી બ્યુ' લખતા-- 
વિચારતા. તેમતી અહ્ેત વિશેની સ્થિર ધારણાતે લીધે ધણા વ્યવહારુ 
અને ઉપરછવી દણિ ધરાવતારા લોકોને તેઆ અગમ્ય જેવા લાગતા, 
તાં તેમણું પોતાનુ” વક્તવ્ય યુક્તિ, શાસ્ત્ર અતે અનુભવને આધાર્ 
સ્પષ્ટ કરવામાં કચારા રાખી નથી એમ તેમતાં લખાણુ। વાંચતાં આજે 
પણ લાગે છે, આચાર્ય ધૂવ ચાલુ સૈફાતા ગજરાતી સાક્ષરામાં શિરોમણિ 
છે. પણુ તેમનાં લખાણુમાંની ધર્મ તેમજ તત્ત્વસ્ાન વિશેતી ધણી વિચાર- 
ણાએઓની પૂર્વપીડિકા મણિલાલનાં લખાણમાં મળી રહે છે, એમ 
કહી રાકાય કે મણિલાલે ચચેા ધૂમ અતે_તત્તતતાનના મુદ્દાઓને આનદ- 
રફરભાઈએ પ્રસત્ત રૌત્રીએ વધારે સ્પરધ્ટકર્યા આને-વિક્સાવ્યા. નિણધના 
લેખકે મણિલાલતી આ શક્તિ પારખી તેમતી તદ્વિયક કૃતિઓ તુ સમા- 
લોચત કયું” છે અતે જયાં મણિલાલના નિરૂપણુમાં કે વિચારમાં કાંઈ. 
ક્ષતિ દેખાઈ ત્યાં તે દર્શાવ્યું” પણુ છે. (દા. ત. જુએ પૃ. ૧૦૫ પરતી 
ફાંત-મણિલાલ-વિત્વાદની સમાલોયના. એ 2/ પ જજ 
વિવાદમાં મણિદ્રાલના પ્રાર્થતા-વિષયક_દષ્ટિછિન્દુની ટીકા; જુઓ. 
૧૨૫-૧૨૯.) 
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આ ૪ પ્રકરણમાં શ્રી રમણુભાઈ નીલક'દ અને કવિ_કાંત જેવા. 
સાથે મયેલી મબિલાલતી લાંબી ચર્યાગાત ઉપર પણુ નિગધલેખકે 
પૂરે ત્રકાશ પાડયો છે. આ કામગીરી બત્તવવાં જતાં લેખકને અનેક 
જૂતી ફાઈલો સાંગોપાંગ ઉષલાવવી પડી છે.;રમણુભાઈ જેતા પ્રખર 
સાહિત્યિક અતે કુશળ _વફીવ_સાથેતી વર્ધા લગી ચાલેલી ચર્ચામાં શુ 
તથ્ય છે તે લેખકે નિબધમાં તઃસ્થપાયે તારવી બતાવ્યુ છે. (જુએ 

જૂ. ૧૩૩-૧૩૫) શ્રી શનનાએ સુ બઈ યુનિવર્સિટીમાં આપેલ વ્યાખ્યા- 
નમાં રમણભાઈ અતે મખિત્રાત્રની_ “કાર તરીકેતી તુલના કરતાં 
જે ભ્રમ ઊભો કર્યો છે તેતુ_નિરસન-પ્રસ્તુતુ_નિબધમાં ડીક ડીક દલીલથી 
કરવામાં આવ્યું છે, અને છતાંયે, થી સ #નનાની કેટલીક ટીકાને! સ્વીકાર 

પણુ કમે છે, જે સમાલોચનાનું સમતોલપણુ સયવે છે. (જુગ પ. 
૧૩૬-૧૪૧). ની 

વળી એ જ પ્રકરણુમાં શ્રો ગોવર્ધનરામ અને આન'દશ'કર 
સાથે મણિલાલતી ધર્મ અતે તત્તાનતા વિષયમાં તુલના પણ કરવામાં 
આવી છે, જે પરથી મણિલાલનુ' ધર્મ અતે તત્તગ્િતનના ક્ષેત્રમાં 
ગુજરાતી વિચારક તરીકે શુ સ્થાન છે તેતો ચોક્કસ ખ્યાલ મળે છે. 

(જુઓ પૂ. ૧૪૩-૧૫૨ 

સમાજ, શિક્ષણ અતે રાજકારણ જેવા વિષયોમાં પણુ મણિલાલ _ 
અન્યાહત ગતિએ વિચારે છે અને લખે છે. એ વિશેના તેમનાં “ પૂર્જ 
અને પશ્રિમ , “નારીપ્રતિક ', “સુદર્શન ગઘાવલિ 'માંના લેખો આદિ 
બધાં જ લખાણેઃ લઈ લેખકે તે તે ક્ષેત્રમાં મણિલાલની કેવી દદિ હતી 
અને તેઓ સમાજ, શિક્્ણુ કે રાજકારણુમાં શું” પરિવર્તન કરવા ઈચ્છતા 
તે બધું લામતાવળગતા વિચારક અને ચાબુ પ્રણાલીએ સાથે તુલતા 
કરી દર્શાવ્યું છે. તે કાળે કાઈ વિરિદ સાક્ષર સીધી રીતે રાજકારણની 
ચર્ચા ભાગ્યે જ કરતો. ત્યારે મણિલાલ એ વિશે પોતાની ચોકકસ દિ. 
નિર્ભયપણે રજૂ કરે છે, એ જાણતાં જ એમ યઈ આવે છે કે ગનભાતે. 
માત્ર સામાજિક સુધારકોને જ જન્મ નથી આપ્યો; પણુ એણે ગઈ 
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સદીના રાજકીય દિએ ધ્બાયેલ સાક્ષર વર્ગમાં પખુ એક તેજરરી 
મૃત જન્માવી છે, 

પ્રકરણ ચોયામાં સાહિત્યૃતિઓની સમાલોચના છે તેમાં મણિ- 
લાલતાં નાટક, નવલકધા, આત્મચધ્વિ, તિબ ધો વિતેચનલેખો, સ રોધન, 
ભાષાંતર-સ'પાદન આદિ સાહિત્યની વિમતે અને મુક્ત મતે ચર્ચા કરી 
છે. “કાન્તા' નાટક વિશેની ચર્યા ખે બાબતો તરફ ખાસ ધ્યાન ખેચે 
છે. એક તો નવવરામે “ કાત્તા' નાટકતી કરવી ટીકાનો જે સમર્થ 
જવાબ અપમે। છે તે (જુએ પૃ. ૧૯૮-૩૦૧.). અને ખીજી એ કે 
“કાન્તા' નાટક મુબઈ ગુજરાતી નાટક કપતીએ ભજવ્યું” તે કૈયું 
નીવડયુ" એતી સાથી માહિતી તેના ન્નણકાર વયોલહ સુપ્રસિદ્ધ તટ 
જગશ'કરભાઈ (સુ'દરી) પાસેથી મેળવી આપી છે તે (જુએ પૂ. ૨૦૪). 
' નૃસિદ્ધાવતાર ' તા2ક એ જ &'પતીતી ભાત્રણીથી રચાયું અને ભજવાયું. 
તેમ પ્રેક્ષકો અને વિદ્દાતો ઉપ? જે અથર કરેલી તેની યથાર્થ માહિતી પણુ 
તૈ જ નાટક ભજવવામાં પ્રયસ્ ભામ લેતાર શ્રી જયશ'કરભાઈ એ પૂરી 
પાડી, એની પણુ લેખકે તોધ કરી છે, જે મહત્તતની કહેવાય. “ નૃસિ'હા- 
વતાર' અધાપિ અત્રેષ્ટ છે, પણુ હવે થોડા જ વખતમાં પ્રકારશેત યશે 
અને રસિકો એની ગુણવત્તા પણ ન્નેઈ રાકરો.ડ- 

“ગુલામસિંહ'ની ચચા લેખકે વિમ્તાર્ધી કરેલી છે, સ્ત્ર નતલ- 
રામ તિવેદીએ એવું મલ્યાંકન ડચ્વામાં જે ભ્રલ કરેલી તે દર્શાવવા લોઈ 
લિટનલિખિત મૂળ અગેછી નવલકયા “ઝેનોની 'નાં અવતરણો લઈ 
“ગુલાબસિહ 'ના તે તે ભાગતી જવિસ્તર તધના કરી છે. અને સાચી 
દ્રીતે સાબિત ક્યું” છે કે “સુલાબસિ'હ' «ને કે ઉક્ત અ ગ્રેછી નવવકયા 
ઉપરથી લખાયે છે, પણુ તે નથી અક્ષરશઃ અતુવાદ કૈ મોટે ભાગે 
અતુવાદ : પણુ “ગુતાબસિંહ' એ એક સ્વત'ત રૂપાંત છે. ' સરસ્વતી- 
ચદ્ર'તા પ્રકાશન પહેતાં જ “ગુલાભસ્િંહ ' કકડૅ કકડે પ્રસિદ્ધ થયે જતો 
હતો, મજિલાલની નવલકથાકાર તરીકેની શક્તિ એમાં સપણ છે. 
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નિબધમાં મણિનાનના આત્મચસ્તિ વિશ્રે પણુ ઈશારે! છે 
આત્મચર્તિ લભ્ય ૭તા આજ લમી પૂરેપૂરુ પ્રસિ&્ થયુ નથી નિગ ધ- 
લેખકે ધણી જહેમત વઈ એ આખુ આત્મચર્તિ જેઈ લીધુ અતે તે 
ઉપરથી પ્રમ્તુત નિયધમા તે ડિયે ચર્ચા ડગી ઝે મણિતાત પહેના 
લખાયેન દુર્મારામ અને નર્મદના આત્મચમ્તિ નનણીતા છે પણ મણિ- 
લાનનુ ન્માત્મચસ્તિ તડ્ત જુદી જ 'ટિતુ કે એમાં સયતો ભાગેભાર 
-ણ રે છે લેખકે ગાધીજના આત્મથરિતના મુશ્ગવલે મણિનાનનુ 
આત્મચર્તિ કેવ્રુ ગણાય તેની નિખાનસ ચર્ચા કરી છે 

મણિનાન એક સમર્ય નિગધશરર તરીકે જણીતા કે એમણે લમ 
ભમ દોઢ હશ? પાતા જેટના નિગધોા લખ્યા છે એ નિગ ધોની પરીકા 
લેખકે તટસ્થભાવે કરી છે અને નર્મદ, ગ્મણુભાઈ, નર્ગસે હરાવ અને 
કોર્ આદિ સાથે તુતતા કરી તેની ગુણવત્તા પણુ દર્શાવી છે 

મણિનાલે લષ્રભમ ૨૪૦ જેટના પુમ્તકાનુ અવનોરત-વિવેચત 
કનું છે એ અડતોકત માત સ્મૂળ કે પહોચ પૂરતુ નહી, પણુ તે તે 
પુમ્તક બરાગર વાચી સમજી તે વિશે પોતાને તગ્મ્યપણે જે શચનવુ 
ઘટે તે સૂચગ્યુ છે અને ધણીવાર તેમણે પોતાના પ્રતિપક્ષી લેખકોના 
પુસ્તકો પિશે પણ ઊ ચો અભિપ્રાય દર્શાનો છે આ વમ્તુ લેખે નિમ ધમા 
ઉત્તમ રીતે રજૂ કરી કે (દા ત જુઓ પૃ રપક પરતો “અનુ 

ભવિકા ' વિશેનો ઉલ્વેખ ) 

ખોજા બધા કામો ઉપરાત મણિનાનના જે કામે મારુ મન 
વંધારે જીત્યુ કે તે કામ પાટણુના ભડારોનુ અવલોકન-સ શોધન 
ભણિડાલ પહેના ટોડ, ફાળ'સ, છુ હર અને ભાડારકરે પાટણુના ભ ડારો 
અ4નોકેન1 પણુ તેમ્રની પકી તરત જ મણિનાત એ કામગીરી હાથમાં 
લે છે ખીજ્ન બધા કગતા આછી સમવડ અતે નાદુરસ્ત તબિયત ૭તા 
તેમણે લમભમ આઠ માસ લગી રાત અતે દિવસ એકધાર્ ભડારોનુ 
વ્યવસ્થિત કામ કર્છુ જયારે કોઈ ભંડારો ઉગાડવા રાજી નહી, અને 
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ઉવાડે તોય પૂરુ' બતાવે નડીં, બેસવાની જગ્યા પણુ અધારી અતે 
ભેજવાળી, વળી શોડા વખત માટે ભડાર ઉવાડે તોય મકાને લિખિત 
પોથીઓ લઈ જવા આપે નહી, નકલ કરતારની પણુ પરી સમવડ નહીં 
ઇત્યાદિ અતેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે તેમણે ૧૨ ભડારેમાંના મળ્યા તેટલા 
શ્રથોનું પાનેપાતુ' નઈ તેની મુદ્દાવાર વિશ્તે ચાદી તૈયાર કરી, એટલુ 
જ નહીં, પણ તે ઉપરથી સર સયાજરાવ પાસે તેમગુ એક નિવેદન 
રજૂ કર્યુ, જેમાં ગાયકવાડ સરકારે ભડારના ઉદ્ધાર વિશે શું શું' કરવું, 

કયા ક્યા ગ્રથો પ્રસિદ્ કરના, કયાં કયાં ભાષાંતરો કરાવત્રાં અને 
ગયા કયા ગ્રથોનો માત્ર સાર્ પ્રમટ ફરતે! ઇત્યાદિ સચના હતી. ભએ 

સૂચતાતે આધારે જ સર સયાજરાવે પ્રાચ્ય વિદ્યા મ દિરિ અતે ગાયકવાડ 
એરીએન્ટલ સીરીઝ એ બે પ્રરૃત્તિઓઆ રર કરી, જે ઉત્તરોત્તર વિકસતી 

રડી છે. મણિધાલ માત્ર સચના કરીતે જ બેસી ત રહ્યા, પણુ તેમણે 
નાતે જ એ કામ પ્રાર'ભ્યુ. તેના ફળરપે “ અનેકાંતવાદપ્રવેશ ', હ્યાશ્રય', / 
* કુમાર્પાળીચર્તિ ', “ ષજર્શનસમુચ્ચય ', “ ભોત્બ્મધ '. ' ચુતતસારસ- 
::-9---:] જન મિ સ ર. 

મુક્યુ” આદિ ત્રથાનાં આધુનિક ગુજરાતીમાં સર્વપ્રથમ ભાષાંતર 
પ્રસ્તાવનાસક પ્રસિડ થયાં અને સૂસ્કત, પ્રાક્ત પ્રાચીત_મ'થોતાં ભાષાં-_ 
તર્ કરવાનો ગ્રા મોકળો થયો. મોશિવાલે તાની સચનાતે મૂર્ત રૂપ 
આપવા ત્રમધચિતામણિ? વગેરે ૧૯ ગ્રથોતે! સાર ગુજરાતીમાં 
લખી ખે ભાગમાં ગ્રસિદ્ધ કયો. એ જ રીતે તેમણે ભવૂતિનાં ત્રગે 
નાઢાનાં ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કર્યા, જેમાં “ મહાવોરયોરત” અધાપિ 
અધેચિદ્દ છે અને થોડું અધૂર્' પસુ હે. તેમણે અ ગ્રેછમાં પણુ અનેક 
ગ્રથાતાં ભાષાંતર અને સપાદત કર્યા અને “ રાજયોગ ' જેવો સ્વતત્ર 
ગથ પણુ લખ્યો, મશિલાલની આ કામમીરીતુ નિર્દ્શન નિમ'ધમાં 
1વિગને છે અતે જિત્તાસુતે પ્રેરશા પણુ આપે છે. 

મણિવાલે અ મ્રેછમાં લખાયેલ કેટલાંક પુસ્તકો ઉપરથી પોતાનો 
| #ખે તે તે વિષષમાં ગુજરાતીમાં સ્વતત્ર પુસ્તકો પણુ લખ્યાં છે અને 

સરયુશાસ્ત્ર તેમજ માનસશાસ્ની પોતાના દાર્શનિક સાનને આધારે નવી 
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પરિભ્ાષાખ પણુ યોજ છે આ દદિએ તેમના “ત્યાયશાત્ર ' અતે 
“ચેતતશાસ્ત્' એ ત્રથા ઘણા ઉપડોગી છે 

મણિથાવ સમર્થ ગઘમ્વામી તરીક એ ળખીતા તો છે જ પણ 
તેમની ગધરૌવીની ગુણનત્તા વિત્રે?ાઈએ અદ્યાપિ વિગતે ચર્ચા-ગમાનોચના 
નથી કરી, જે આ નિગધમાં પહેડી જ વા? જેવા મળે ઝે આ ચર્ચા 
કરતા ગોડર્વનતરામ, નરસિહરા4 અતે દાકાગ્તી ગધરાતીની વેગવત્તા 
કરતા માણનાનની વેમડત્તા 8રી ચડિયાતી કે એ તટમ્યભાવે નિરૂપ્યુ 
છે મુતશીછતી વમતત્તા માથે પણ માણુવાનની વેમરવત્તાની તુનના ક2- 
વામાં આડી કે અતે તેખક ગતાતુ ૭ ક માંણનાવની વેમ4તામાં જે 
ઊડાણ અને પર્યેવક્તા છે, તે મુનશીના વખાણુમાં વેમ ૭તા નથી. 
રખાતા 

મણિનાનતી સ4દેશીય નિધાવિહાર કરનાની શક્તિએ તેમને વખા- 
ણમા ગ્રયોજવાની ભાષા પિશે પણ લખવા પ્રેર્યા છે તેમસે ગડુ # 
યથાર્થ રીતે વેખક્ોના ચાર વર્ગ પાડી તેના સમકાવીન જીવિત તેખદા 
માથી ઉદાહરણો પણુ આયા છે અને પોતાને આદગ્ણીય હોય એની 
ભન સુખરામ જેવી વ્યક્તિનો લેખતભાના પિશે પણ નિર્ભય ટીકા કરી 
છે, «યા? પોતાના રપ્રાતિપક્ષી મનાતા રમણભાઈ જેવાની લેખનરોનીને. 

યથાર્ય પશ્રમાં મૂળ આડકારી છે (જુએ પ્ર ૩૦૧-૩૦૩) 

મણિવા4 ચિતક હેના ઉપમત કિ પણુ હતા તેમણે પોતાનુ 
કવિકર્મ જુદી જુદી રીતે અજમા-્ય_ છે તેમળે ગેય ઢાળામાં ભ" 
લખ્યા ઝે તા ગઝત રૂપે ફારમી શેરીના કાયો પણુ ચ્ચ્યા વની 
ત્ત્મશે થોડાક કૃત પધ પણ. આપ્યા છે 

મ્રગ્તુત નિબધ તૈયાર કરર માટે છાપા અને સુતભનદુર્લભ 
સેકડે સુમ્તકાતો તો લેખકે ચથાસ્થાન ઉપયે!ગ કયો «૮ છે, પણ તેમણે 
નિમધ નિમિત્તે જે અ્રાપ્ય સામમ્રી સેનવા જહેમત ઉ વી છે તે 
સરેાવનકાર્યના ર્રસક્તે આશ્વે તેવી છે ધોર્લાઈએ ર્માણનાવર્તી, 
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હસ્તલિખિત સામમ્ી તત્યાં હોય ત્યાંથી મેળવવા બહુ યત્ન ઝરેલે.. 
વડોદરાના શો જમજવતદાસ' દયાળ, જે મણિલાલના સમકાલીન 
હતા, તેમની પાચે “ નૃસિહાવતાર 'તી મણિલાલના હસ્તાક્ષરની પોથી દવી, 
જે અન્યત્ર તદ્દન અપ્રાપ્ય હતી તે પોથી લેખકે ગજા ઉપરાંત ખર્ચ 
કરીને, પણુ ખરીદી અતે વધારામાં છપાની પણુ દીધી. મોણલાવનો 
પૌત્રને શ્રમપૂર્જક સમદ્તવી :તેમતે ત્યાં પડેલી અને જ્જ સિતિપ્રાય 
થમેલ મણિલાવતો મુદ્તિ-લિખિત સંત્રહ મેળવ્યો તેમાંથી મણિલાલની ૨ 
હમ્તલિખિત અતેક દુર્લભ ચીજે મળી, જેમાં તેમને. પૃત્રત્યવદ્ઠાઝ, 
વસિયતનામુ અને અનેક ગ્ર'થે ઉ ઉપર તેમણે_ઝરેલી તો! તોધો_કે_ટિપ્પણોનો 
સમાવેશ થાય છે. તેમણે આપેલ અગેજી વ્યાખ્યાતા જે માત્ર પોતા 
માટે જ છપાવેવ તેની અન્યત્ર સર્વથા અત્રાપ્ષય એવી નકલે! મળી; 
જેમકે “ધ તેસેસીડી ઓક ગપીરીગ્યુલ_કલ્ચર ', “ધ ડોકટ્રોન ઓક 
માયા' 1! ઇત્યાદિ, 5 આ આખો સંગ્રહ ચુ. વિ શભામાં સુરક્ષિત રહે તે 
દેધ્િએ તિબધલેખઠે મણિલાલતા પૌત્રતે સમજાડી ત્યાં ગૉંપાવ્યો છે. 

મણિલાલનુ આત્મચરિતિ અમુક અશે તો વસત 'માં આતદ- 
શ'કરભાઈએ ત્રસિઠ્ઠ કરેલું. પણ એ આત્મચર્ત આખુ' પોતાની પામે 
હોવા છતાં તેમણું સહેતુક પ્રસિદ્ધ નહીં કરેલું અને પોતાના _વારસદારોતે 
ગિ ન ફરવાની સૂચના પણુ કરેથી આ આખું આત્મેસ્તિ મણિવાલની 
ગ્તલિપિમાં છે. તે લેખકે પેપર જયુ અતે તેતે પ્રસ્તુત નિમધમાં 

આવશ્યક ઉપયોશ્ર કર્યો છે. ચ રોધનકાર્ગનાં રસ અને દિ વિના ભાગ્યે 
જ કેઈ' પરીક્ષાના નિયધની તૈયાની કરતી વખતે આટલો શ્રમ લૈ 
અને સમય ખર્ચે 

*“ કાંઈ લાખો નિરાશામાં અમર અમર આશા છપાઈ છે' એ 
કાવ્ય ગુજરાતીઓની જભે રમતુ'. અયારના સિતેમાયુશ પહેવાં તો «ત્યાં 
ત્યાં એ ગવાતું સ'ભળાતું. એ કાવ્ય ગાધીજને એટવુ' બછું રુચેવુ' કે 
તેમણે એના ઉપર વિવેચન લખી અઈક્કામાં હતા ત્યાગે ધન્ડિયન 
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એ પિતિયન' પત્રમાં પ્રસિઠ્ કરતુ. પરંતુ એ વિવેચનની નકલ દુર્લભ 
હતી, જે નિભધલેખકે ગાંધીજતા પુત્ર થી રામદાસભાઈ પાસેથી મેળવી 
“તતો ઉપમોમ કમો છે, એટલું જ નહીં, પણ એ કાત્યતી હસ્તલિખિત 
નકલ આત્મચરિતિમાંથી ઉતારી લીધી અતે અત્યાર લગી જે એનો અશુદ્ધ 

પાઠ ચાલ્યો આવતે તેતુ' શુદ્દોક રણુ પણુ કયું, જે પ્રસ્તુત નિ4ધના 
ડવિતાવાળા પ્રકરણમાં આપેલ છે. આ શુદ્દીકરણુ ખાસ ધ્યાત ખેચે * 
એડું છે. જેમો, “ઝડગ્તું નામ લે શોધી ' એ અશુદ્ધ પાઠને બદલે 
“ઝહરનુ' (તમ્ લે શોધી ' એમ શુદ્ધ પાડ છે. 

આ ઉપમંત અતેક મ્યળે જે તારીખોની ભૂત હતી તે પણ 

નિબધમાં સાધાર સુધારી મૃક્વામાં આવી છે. (દા. ત. જુઓ 

પૃ, ૧૪૦, ૧૯૬, ૨૧૫). 

આવી શ્રમષૂર્ણ કામમીરીનો ખ્યાલ પૂરો નિબધ વાચ્યા પછી જ 
આવી શકે, પરતુ છેવટે એક બાબત કહેવી ન્નેઈએ. અતે તે એ કકે 
ન્ત્તાસુ કાંઈનડીં તો નવમ ઉપસ હાર પ્રકરણુ વાંચે. એટલે નિબ'ધલેખક 
પોતાના વિષયને કેવો સમર્થ ન્યાય આપી શકચા છે તેતો ખ્યાલ 
બાધી શકશે. 

આખો તિબધુ_ એવો અખડ પ્રવાહે વહેતો જાય છે કે નથી 
-ક્ચાંય_ભાષાસ્લના દેખાતી કે તથી- વિચાર્ગુટી દેખાતી, આ રીતે 
પરીક્ષાની દદ્િએ લખાયેલો આ નિબ'ધ આપણા સાહિત્યમાં એક વિસિણ્ 
કૃતિનો ઉમેરો કરે છે. અને પીએચ. ડી.ની ડીત્રી માટે તિબ'ધ તૈયાર કરવા 
*ઈચ્છનારતે એક પ્રેરક રૂપ પણુ બને છે. 

સસ્તિકુંજ, અમદાવાદ સુખલાલ 
-તા. ૨૩, નવેમ્ગર ૧૯પપ.. 
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શ્વ. મજિલ્રાત તભજુભાઈ કિતી 



ક 

ઝ્ૂ૭ઝક--ડ: *ન્ત્સ્ઝ્ટ 

માસ્તાવિક 

“સૃણિલાલ નભુભાઈ ટ્રિવેદીએ કવિ અને પંડિત, તત્ત્વ 
વિદ અને પર્મચિન્તક, નાટયકાર અને નિબ ધકારુ વિવેચક અને 
અનુવાદક એમ અનેક ભિન્ન ભિન્ન ક્વરૂષે શુજ્રાતી ભાષાની 
સેવા ખન્નવી છે. સસ્કૃતના પ્રથમ પંક્તિના પડિત અને ક્લિ- 
સૂફ તરીકે તેએ પોતાના જીવનકાળ ૬રમ્યાન છેક પંગ્લડ 
અને અમેરિકા સુધી ખ્યાતિ પામ્યા હતા, પડિત સુગતા એક 
અગ્રણી સાક્ષર તરીકે ગુજરાતી સાહિત્યમાં તેએ કાયમતું 
સ્થાન પામ્યા છે. વળી, તેમના વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ જોતાં સમ- 
જાય છે કે તેએ કેવળ વિઠ્ડ્લોગ્ય લેખો લખીને ઇતિકર્તવ્યતા 
માનનાર પડિત, કિલિસૂક કે સાક્ષર નહોતા લેખનકાર્ય દ્વારા 
પ્રજ્તને સ્વસસ્કારતું ભાન કરાવનાર સક્રિય લોકનાયકની જવાખ- 
દારી પણુ તેમણે બનવી હતી. ખરું જેતાં, તેમની સાક્ષરતા 
કેવળ સુસ્તકોમાં પરિખદ્ધ રહેવાને બદલે, ગુજરાતી પ્રન્તને 
પ્રાચીન હિન્દુ ધર્મ અને સસ્કૃતિ તરક વાળનાર સાંક્કારિક 
આંદોલન રપે ગુજરાતભરમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. 

ગણિલાલની શક્ષર-પ્રવૃત્તિતો અભ્યાસ એટલે ગઆ વિશિષ્ટ 
સસ્કારરક્ષક બળના ઉદ્ભવ, વિકાસ અને પ્રભાવનું આતર-ખાદય 
વિલેપકન-ગૂહ્યાંકન * તેની સાથે, ધર્મ, ગૃહ, રાન્્ત્ય, સમાજ,. 
શિક્ષણુ અને સાહેત્ય એમ જીવનનાં સર્વ સુખ્ય ક્ષેત્રોને આવરી 

# “ ડાલા ૦ળ' માટે મણિવાલે ગુજરાતીમાં આ સબ્દ સૌથી 
પ્રથમ વાપ છે તેમણે ઘણુ ખઝુ “વિલેકન-મૂદયાકન * સામે જ વાપર્યો છે. 

[1૭ 



કો 

“લેતી, એગણીસમી સટીના ઉત્તરાર્ધ દરમ્યાન પ્રવતેલલી, ગુજ- 
રાતની-અને અસુક અશે સમગ્ર પશ્ચિમ ભારતની સંકકાર- 
ગ્રવૃત્તિના ઇતિડાસ સંકળાયેલો છે. આ કતિહાસિક પશ્ચાદ્- 
ભૂંમકાનું અવલોકન ડર્યા વિના મણિલાલના જીવનકાર્યનતું' ચથાર્ચ 
મૂક્યાંકન થઈ શકે નહિ. 

સાહિત્યનું પ્રભવ-સ્થાન જીવન છે. જીવનથી અતિરિક્ત 
એવે સાહિત્યના વિચાર અશકય. આ દૃછિએ ભણિલાલના 
-સાહિત્યને સમજવા સારુ તેમના વ્યક્તિત્વને ઘડનારા સુખ્ય જીવન- 
પ્રસંગોનો "ખ્યાલ લેવો આવશ્યક ગણાય. પરંતુ મણિલાલનું 
જીવન અનેક કારણસર વિશિદ અભ્યાસ માગી લે તેવું છે. 
નિખધના પ્રથમ ભાગરૂપ એ જીવનવૃત્તાંતનું' અલાયટું પુસ્તક 
--'ગમણિલાલ નભુભાઈ : જીવતર ગ *--ડુવે પછી પ્રગટ કરવાની 
ધ્રારણા છે. અહીં તેમના સાહિત્ય અને સાંસ્કારિક કાર્યની 
સમાલાચના પૂરતો! ભાગ જ લીધેલ! છે. 

૧૯૪૧ ના જૂત સહિનામાં સુખની એક્ફિન્સ્ટન કોલેજ- 
માંથી બદલાઈ ને _શુજરાત કૉલેજમાં આત્યો ત્યારે પીએચ. 
ડી. ની ઉપાધિ માટે નિખ'ધ લખવાને! વિચાર કરેલે।. પણુ 
સ'તેગવશાત્ ૧૯૪૪ સુધી તેને અ'ગે કચો। નિર્ણુચ લઈ શકેલે 
નહી. ૧૯૪૪ ના સપ્ટેખર માસમાં સદ્ગત ઝ્રુન પ્રો૦ રામનારાયણ 
વિન પાઠેક સાથે કેોપકે પ્રસંગે વાત નીકળતાં મણિલાલ નભુભાઈ. 
'વિશે કશીક ચર્ચા થઈ. તે ષરથી મને મણિલાલ નભુભાઈ વિશે 
નિખ'ધ લખવાની પ્રેરણા થઈ, શ્રી પાઠક સાહેબે મારા વિચારને 
અતુમાદન આપ્યુ. 

પછી તરત જ વિષયના અભ્યાસ અગેની એક કાચી 
રૂપરખા લૈયાર'કરી. તેમાં મલિલાલ અને તેમના જમાનાને 
ઘડનાશં સાસ્કારિક બળો, જીવન અને સાહિત્ય એમ ત્રણ 
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'સુખ્ય વિભાર્ગ પાડીને દરેક વિભાગને અગે વાંચવાનાં સુસ્્તફેદ 
"તથા ચર્ચવાના ઝુદ્દાએની સૌધ કરી. તે -ઝુજખ સોપ્રથમ 
એગણીસમી સદીના સાંસ્કૃતિક ઇતિકાસનો અભ્યાસ કરીને 

, સસ્કારપીડિકાનું' મકરણુ વૈયાર ડર્ઝુ. 
પછી મણિલાલના જીવન વિશે પ્રગટ સામશ્રી જેઈ લઈ ને 

'*સોંધો કરી. જીવનના થોથક પ્રસંગો વાંચતાં જ તેમના ચસ્ત્રિની 
સાહિત્યિક અને સાંસ્કારિક સૂલ્યવત્તા સમળાઈ. એટલે મણિલાલના 
જીવનનો સમશ્ર હેવાલ એકઠો કરવાની ક્વાભાવિક વૃત્તિ થઈ. તેને 
શાટેસોપ્રથમ સદ્ગત ગ્રોન્ુવભાઈ છ્ુવપાસેથી માણિલાલની અપ્રગટ 
આત્મકથા પ્રયત્ન (કરીને વાંચવા મેળવી. પછી મણિલાલના છુટું- 
“ઓએ તેમજ સમકાલીન ગાતિજને!, સાક્ષરે ઇત્યાદિ પૈકી 
જેટલાકની સુલાકાતો લઈને અને કેટલાઝ સાથે પત્રવ્યવહાર 
ચલાવીને પણુ ટીક ટીક હૈકષ્ઠીક્ત મેળવી. જેમાં મણિલાલના પૌત્ર 
શ્રી રમણુલાલ એગચ્છવલાલ દ્િવેટી પાસેથી તેમનું વસિચતનાસું 
“અને પત્રવ્યવહાર મળ્યાં તે ખાસ નોંધપાત્ર છે. આને અ'ગે 
“નડિયાદ, વડોદરા, કુબંઈ વગેરે સ્થળોએ ફ્રવાનુ' પણુ થયુ 
આમ ત્રણેક વર્ષના પ્રયત્નને અ'તે એકટી કરેલી માહિતી 
ઉષર્થી મણિલાલનુ રાકય તેટલું પ્રમાણભૂત બતે ક્ુસ'કલિત 
“જીવનચિત્ર આલેખવાને। પ્રયત્ન કર્યો. 

ભણિલાલના જીવનની હકીકતની માફક તેમના ચથા એકઠા 
કરવાનું કાર્ય પણુ કઇટસાધ્ય હતુ. .પોતે સ્વતત્રપણે લખેલાં 
શુજરતી તેમજ ગગેજી સુસ્તકો, સસ્કૃતમાંથી કરેલા અગ્રૅજી 
તથા ગુજરાતી અતુવારો, અ ગેજીમાંથી કરેલાં ાં ગુજરાતી ભાર્ષાતર-- 
રૂપાંતર અને સંશોધિત-સપાદિત ફૃતિએ તેમના વિપુલ સાહિ- 
«ની વિવિધતાનુ નિદર્શન કરે છે. આ ખધાં સુસ્તકો વેરવિખેર 
હાલતમાં સુમઈથી ભાવનગર સુધીના પ્રદેશમાં ઘણુ" ખરું ગુષ્તપશે 
પથરાઈ રહેલાં હતાં. એ સુસ્તકોને એક્ઠાં કરવામાં યણુ સમય 
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અને શક્તિને! સારો એવે! વ્યય કરવો! પડયો છે. અસુક સુસ્તકા- 
અમદાવાદની શુજરાત વિદ્યા સભાના ગ્રથાલયમાંથી મળે, તે 
અસુક સુખઈની ફાર્ખસ ગુજરાતી સભામાંથી જડે, કેટલાંક 
સુસ્તક મણિલાલના પોતાના નડિચાદમાંના શ્રશસગ્રડમાંથી મળી 
આવે, તો! કેટલાંક વળી વડોદરાના પ્રાચ્ચ વિદ્યા મ'દિશ્ના પ્ુસ્તકા- 
લયમાંથી પ્રાપ્ત થાય, કોઈ વિરલ કૃતિ નડિયાદતા અસુક સાહોદરા 
નાગર ઝૃહસ્થતા ઘરમાંથી અચાનક હાથ લાગે, તો કોઈ વળી 
જણિલાલના શિષ્ય ચા ભક્ત પાસેથી પ્રેમપૂર્કક ભેટ રૂપે મળે દ 
શઆમ વિવિધ રીતે, વિવિધ સ્થળેથી અને પ્રતિકૂળ સન્નેગામાં 
સણિલાલતું સાહિત્ય અભ્યાસાધે એકડુ કર્યું“ હતું. તેમાં પ્રગટ, 
અપ્રગટ અને અર્ધગ્રગટ સુલભ-ડુર્લભ સવ સામગ્રીનો સમાવેશ 
થાય છે. 

સાધનો એકઠોં કરવાની સાથે સાથે મણિલાલનાં તેમજ 
સણિલાલ્મ વિશેનાં લખાત્તાનેો અભ્યાસ ચાલુ હતે. તેને વિશેની 
નોંધો થતી જતી હતી. ગુજરાત વિઘા સભાના મકાનના 
ભોંયરામાં “સુદર્શન, “ક્રિયવદા, “ત્તાનસુધા “વસત”, 
“સસાલોગચક ? વગેરે પત્રોની કાઈ લે! ઉથલાવી તેમાંથી મણિલાલનાં 
લખાણ્।ની સમયાનુકંમ અનુસાર શુદ્ધ ચાદી તૈયાર કરી અને 

અદ્યાપિ ગ્રંથસ્થ ન થયાં હાય તે વેવૉ લખાણેુ।ની પણુ નાંધ કરી. 
આ કાર્યની ગૌણુ નીપજ રૂપે “ મલિલાલની વિચારધારા” 
તથા “ મણિલાલના ત્રણુ લેખો” એ બે સંગ્રહો તૈયાર થયા. 

ઉપરાંત, તેમના અન્ય વિદ્વાનો સાથે ચાલેલા વિવાદ 
ઇત્યાદિની પણુ વિગતે નોંધ થતી હતી જ. તે પરથી છેવટે ધર્મ- 
તત્ત્વ, સમાજ, શિક્ષણુ અને રાજકારણુ વિષયક લેખો, નાટક, નવલ, 
ચરિત્ર, નિ, વિવેચન, સ સેપધન, ભાષાંતર-સ પાદન, ગઘરીલી, 
કુવિતા એમ ગણિલાલના અક્ષરકાર્યના પ્રત્યેક અ'ગની જુરી જુદી. 
તેમજ અતે સર્વગ્રાહી ઉપસહારરૂપ સમાલોચના તૈયાર કરી. 
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* ૬ જેમ જેમ લખાણુ તૈયાર થતું તેમ તેમ શ્રી માઠંક સ હેખ 
મપાસે વશ્ચાતું, અને તેમની સાથે ચર્ચા કરતાં કરતાં જરૂર લાગે 
રયાં સુધારા થતા, છેવટે નિખ'ધ રજૂ કરવાના સમય ભરાઈ 
જતાં, અસ્રુક ભાગ તે! રજૂ કરતી વખતે જ તેમને સ'ભળાવવાનુ” 

* ખની શક્યુ' હતુ. આમ, આર'ભથી અત લગી સુન શ્રી પાઠક 
* સાહેબની દોરવણીને! લાભ મને “મળ્યો! છે. તેએ આજે આ 
મફાશન તેવા હયાત નથી તેથી અત્યત દુ:ખ થાય છે, તેમણે 

“ મમતા, સહદયતા અતે નિખાલસતાથી ચર્ચા-વિચારણા કરીને 
- આ કાર્યમાં મને જે સમર્થ માર્ગ'દર્શન અને પ્રોત્સાહન ઓપ્યુ 
છે તેને! કયા શબ્દોમાં આભાર માનુ તે સૂઝતું નથી એ જ 
રીતે મારા સ્નેહી અને સુરખ્ખી પ્રોબ અનતરાય રાવળને! પણુ 
હુ એટલે જ ત્રણી છુ. દિવસો સુધી કલાકો ગાળીને તેમણે 

- આખે નિખ'ધ સાંભળી જઈ ને અનેક કીમતી સૂચનો આપ્યાં 
છે. મારા મિત્રો ડૉ. ભોગીલાલ સૉડેસરા, ડૉ, જિતેન્દ્ર જેટલી 

“અને ડૉ. પી. એન. રાવે પણુ પ્રસ્તુત કાર્યને અ'ગે સલાડ- 
સૂચતો આપીને સને ઉપકૃત કર્યો છે. 1 * 

આ પુસ્તકને પૂન પ્રજ્ઞાચક્ઞુ પડિતવર્ય શ્રી સુખલાલજીને! 
પ્રવેશક પ્રાપ્ત થયે! તેને હુ' મારું મહદ્ભાગ્ય સમજું છુ. અનેક 
સહત્ત્વનાં કાર્યોને અટકાવીને તેમસે દિવસો! સુધી મારી સાથે. 
ખેસી આખો નિખ'ધ સાંભળ્યો, તેને વિશે ગ્યનેડ નવીન સૃચસો 
આપ્પ્યાં અને પ્રોત્સાહક પ્રવેશક લખી ત્ાપ્યો તે તેમના માશ 

'પ્રત્યેતા સૌજન્યસહજ સદ્ભાવનું પરેણામ છે. તેઓશ્રીના હડ 
હાદિષકે બાભાર માતુ છુ". 

# 
સમણિલાલની અપ્રગટ આત્સકથાની હસ્તપ્રતનો ઉપયોગ 

કરવા દેવા બદલ સદ્ગત પોન ઇ્રુવભાઈ ધૂવ અને તેમના વાર- 
સેના છું ખૂળ કણી છું. “ર્જીસણાવતાર ' નાટકની મણિલાલના 
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હસ્તાક્ષરની પ્રત મને શ્રી મૂળજીભાઈ પી. શાહ મારકેતે સ્વ૦ 
જગજીવનદાસ દયાળજી મોદી પાસેથી મળી છે. તે માટે હું' તે 
ખત્તે સદ્ઝડસ્થોનો ઘણ્। આભારી છુ. માણુલાલનુ વચિયતનાઝ 
તમના પૌત્ર શ્રી રમણુલાલ ઓચ્છવલાલ ઠિવિટીના સૌજન્યથી 
મન્યુ' છે. શ્રી રમણુલાલે મારી સાથે નડિયાઢ આવીને બે દિવસ 
ગાળી તેમના પિતામહુનો ખાનગી પુસ્તક-સ'ગ્રહ ખતાવી, 
તેમાથી અનેક ડુષ્પ્રાપ્ય પુસ્તકો સુલભ કરી દઈ ને તેમજ સ્વ૦ 
ફુલચદ ઝ૦ શાહ જેવા મણિલાલના સમકાલીન અને શ્રી પ્રાણુ- 
શકર ક'થારિયા આદિ તેમના ભકતોને પરિચય કરાવી આપીને 
સતે* આ કાર્યને અગે જે સહાય કરી છે તે અવિસ્મરણીય છે. 
સારી સૂચના માન્ય રાખીને તેમણે વર્ષોથી પડી રહેલા અને 
જર્જરિતપ્રાય થયેલા મણિલાલના પુસ્તકસ ગ્રહને ગુજરાત વિદ્યા 
સભાને સૉંપી દીધો તે તેમની સડજ સાહિત્યપ્રીતિ અને પૂજ 
ભક્તિનું અનુકરણીય દછાંત છે સદ્ગત કવિચિત્રકાર ફૂલચ'દ શાહે 
બે કલાકની સુલાકાતમાં મણિલાલ-ખાળાશ કર વિરે ઇહુલી રસ- 
ભરી વાતોનું પણુ અહી આર્દદભાવે સ્મરણુ કરુ છુ. “ શિક્ષાશતક ? 
તથા “સત્ત₹ આત જેવી વિરલ પુસ્તિકા આપવા ખદલ 
શ્રી પ્રાણુશ'કર કથારિયાનો, ગાંધીજીનું “અમર આશા વિશેનું 
સહત્ત્વનુ' વિવેચન “નીતિનાં કાવ્ય? નામના દુર્લભ સુસ્તક દ્વાર 
સ'પ્ડાવવા ખદલ શ્રી રામદાસ ગાંધીને! અને “કાન્તા? તથા 
“તૃસિષાવતાર? નાટકોની ભજવણી અગે મહત્ત્વની માહિતી 
પૂરી પાડવા ખદલ શ્રી જયશ કરભાઈ દ્ે'-*બતે। પણુ જે?” "ભાર 
માનું તેટલે! એછે છે. નિખધને ટ “ સોઢી 
તે(માં રસ લઈ ને મારું કાચ સર 
રૂપ શ્રી ખાલાભાઈ દેસાઈ, શ્રી .:” ફી 
પડયાને પણુ કેમ ભૂલ્લી શકાય ? 

શરત અમદાવાદની 
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કાસ ગુજરાતી સભા અને વડોદરાના પ્રાચ્ય વિદ્યા મ'દિરતા 
સંચાલકોને પણ આભાર માનું છુ 

આ નિખ' ધના સુદ્રણુ-પકાશનની વ્યવસ્થામાં સરલતા કરી 
આપવા ખદલ ગૂજ૦ ગ્ર થરત્ન કાર્યાલયનો અને નવસાકીના મણિ 
મુદ્રણાલયનો પણુ છું આભારી છુ 

સુજરાત કોથેજ 

અમદાવાદ ધીરુભાઈ ઠાકર 

તા ૨૪-૬૬-૫૫ 

દશ્ય 



અતુક્રમ 

સર્વામોન સતોધન અસે સતાઢોચના જ ૪ 
પ્રાસ્તાંવક ૧છ 

પ્રકરણ પહેલુ' : સ'સ્કારપીકિકા ૩-૪૪ 

મજકીય પરિસ્થિતિ ૪ અમેજ કેળવણી છ સ્તામીનારાય'્ સંપ્રદાય ૧ર 
ગ્રાથમિક સુધાર : દુર્ગારામ ૬૬ “સુધાગનો બાધકાળ” ૨૦ “સુધારાને! કર્મકાળ ? 
૨૩ પ્રાર્ઈના શમાજ ૨૪ આર્ય સમાજ 2૪ નર્મદનુ વિચારપરિત્ર્તત ડછ 
ધિયાસોક્િકલ સોસાયટી ૩૯ સુધારાતું વિંસર્ન ૪૬ થામકૃસિ હાયાર્ચ ૪૬ 

સરક્ષક પક્ષની સ્થાપના ૪૨ મણિવાલનુ આગમન ૪૪ 

પ્રકરણ બીજી # ગય $ તત્ત્ચર્ચા ૪૫-૫૩ 
મળિવાલની યોગ્યતા ૪૬ સર્ટ વિચારતુ મૂળ ધર્મવિચાર ૪૭ અનેદ- 

મીમાંસા પર “ગીતા*તુ ભાષ્ય ૬૮ અધિકારકપ્ર ૭૭ પ્રવત્તિ અતે નિરત્તિ 

છર “અભ્યાસ' ૭૫ પ્રાચીત આર્યધર્મની વદઠીલાત ૭૬ “ સિદ્ધાંતસાર 
૪૮ “ગ્રાણુવિતિમય? ૬૦૬ થિયોસેકફી ૬૬૨ મણિવાલ અને રમણુમાઈ 1૬૫ 
સશણિલાલ અને ગોવર્ધનરામ ૧૪૩ મણિલાલ અતે આન દરા'કર 1૪૬ 

ગ્રકરૂણુ ત્રીજી' ૬ ગાઘ ! સમાજ, રિક્ષણુ અતે રાજકારણ 
૧૫૪-૧૯૪ 

સમાજસુધારો ૨૫૪ *નારીપ્રતિષ્ઠા' ૧૬૦ પ્રાથીનતા અને નવીતતા 
૧૬૬ વિધવાતિવાહ અને સંમતિવય વિરો કાયદે ૨૬૮ “ ચૂજરાતના બાહાભે! ” 

૧૪૪ શિક્ષણુ ૧૭૮ શજકારણુ ૬૮૫ 'પૂર્ટ અને પક્ષિમ' ૧૮૭ રાષ્ટ્રિય 

અસ્મિતા ૨૯૦ કૉમેસ અને સસારઞુધારાસમાજ ૧૯૦ દેશી રાન અને 
રાન્્યકા*્સાર 1૯૩ 

પ્રકરણ ચોથુ” $ ગઘ ₹ સાહિ(્યકૃતિઓ ૬૯૫-૨૮૮ 

“કાન્તા” ૬૯૫ “નૃસિંહાવતાર' ૨૦૫ ” ગુલાબસિંહ ? ર૬૫ * મ્રાર્' છીવન- 

ચસ્તિ' ૨૩૨ “આત્મચરિત' ૨૩૩ નિબધેદ ૨૩૮ વિવેચનલેખા ૨૪૪ “કુસુમ- 

[૨૪ 
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સ'પાદકની કૃતિઓ 

સહ“પાદન 

૧ મણિલ્ાલની વિચારધારા 
૨ મણિલ્ાલ્યના તરશુ લેખા 
8 હાંતા 

૪ નૃસિણાવતાર 
પ ચથ અને ચથકાર ઝે. ૧૦ 

(શ્રી ઇન્દ્રવદન દવે સાધે ) 

૬ સાહિત્ય કિરણાવત્તિ ભા ૧-૨-૩ 
(શ્રી “જયભિખ્ખુ ' અને 

શ્રી મગનભાઈ દેસાર્ઠ શ્ાઘે » 
“૪ પૂસ્્કડેતુ વાર્તાસૌરભ ૧-૨ 
૮ જયભિખ્ખુ વાર્તામૌરભ ૧-૨ 

સાહિત્યતા ધતિહાસ 
૯ શુજરાતી સાહિત્યની વિકાસરેખા ભા ૧ 
૧૦ ચુજરાતી સાહિત્યની વિકાસરેખા ભા. ૨ 

(છપાય જે ) 

[વિવેચન 

૧૧ ભણિલાલ નભુભાઈ : સાહિત્યસાધના 
૧૨ મણિલાલ નભુભાઈ : જવનર'ગ 

(છપાય જ 9 

હવે પછી 
૧૩ ચેધ્પતનુ' ચ થસ્થ વાડ્મય 

૧૪ સાપિત્યકથાએઓ, 

૬૦૯૯૦૯૦૦૦૨૯૦૦૦#૦ક૯૦૯૦૯૯ર ૦૯૦૦૬૦૯૦૯૦૭ 

ઝે ન 

૧૬૩૦૩૪૦૦૦૦૦૦#૨૦ ૦૨૨ ૨?૦૪૦૦૦૯૦ ૨5૬૨૨ ૦૨૨૨૯૦૦૬૦૦૨૦૦૦૦૦૦૨૦૨૩૯૬૨રફ૬૨૨૦૦૦૦૦૦૩૦રફ“ફ 



સુદ્ધિ 
“પૃષ્ઠ લીરી અશુહ્ શુદ્ધ 

૪ ૨૬ અન્યસ્વથાનુ અન્ચવસ્થાનુ 

હ ૮ “સુધારાને નામે સસ્કૃતિ “સુધારા “તે નામે ભારતની 

જ સસ્કૃતિ 
૧૩ ૨ બે હન્ન* વષષથી બે હન્નર વર્ષ પહેલાંથી 

* ૨૪ નીચૅયી ૩ ધસમસતા % ધસમસતા 
૪૫ નીચેથી ૨ વિત્તેપણાઓ વિતૈષણાએ 
પપ ર૨૦ “ગ્રમાતા તરીકે' એ રાબ્દ્ો ૨૬મી લીટીમાં 

*સુખદુ'ખના અનુભવનાર? પછી મૂકો, 
પદ્ પ (ર) જ (૬૩) 
પટ ૨ ઉપદાનરૂપુ * *« ઉષપાદાનરૂધ 

છા પ્ મુક્યો | “ મૂક્યો ' 
૭૩ નીનૅેધથી૪ * ત્રકિત્ત - ,' પ્રવૃત્તિ * 
છદ પૃહ્ , એ લેખ એ એ લેંખ 
૮૦ ર સ્વશાવિક સ્વાશાવિક 

૮૬ કફ પાણાડુ * પુરાણો 
૯૦ ૧૪ આવ્યાકૃત દે અવ્યાકૃત 

૯૪ ૬૬ પ સત પ ર 
"ર૩ ર૨૬ તેમના વક્તન્ય તેઆ તેમના વક્તવ્યનુ 
૧૨૯ નીચેથી 4 આકૃતિ . આદૃત્તિ , 
-૩૬ 1$ ૪૦૯4૪૩૦ ઇટટતઇડટ 
૨૩૭ યે &0 ૫? _ 
“૧૪૦ નીચેથી 4 1&૬ બં 10$ડ્બ 
૧૪૧ નીચેથી ૪ છઠ ૪.5 

૧૪૫ નીચેથી ૬ અવાન્યા છે બતાવે છે. 
૧૯૨ ૬૦ કેળવવી કેળવવે! 
૧૬૭ ૨૦ વર્ણન - વર્તન 
-૨૯૧ ૪ ઉતરતી ઉતરતી 

[૨૭ 



૨નન્્પ 

૨૦૮ 

૨૬૦ 

૬૧ 

૨૧૬ 

શ્પ્પ 

ક ન 

૨૨૧૬ 

૨૨૫ 

૨૨૮ 

૨૩૨ 

૨૩૮ 

૨૫૪ 

૨૫૫ 

૨૫૮ 

૨૬૦ 

૨૧૩ 

૨૭૪ 

૨૮૩ 

૨૮] 

નીચેથી ૨ 

૬૬ 
છેલ્યી 

1છ 

1છ 
નીચેથી ૨ 

1૬ 

નીચેથી ૩ 

૧૮ 

નીચેથી ૪ 

નીચેથી ૪ 

જુઓ પરિરિછ ૨ 

કદા 
સથોાગ 

જળપાન 
પરિરિણ ૪ 
૧૮૮૫ ના 
ઝ્ાનાની 

વસ્યુ 
1૯&#ડ 

રમાને આત્માને 
૧૮૬૯ ના 

ઉડતી 

પરિણામો 
અતિ માતુષ 

વીક્મની 
અવલોન 

તત્ત્વાવિગમ 

અવલોકનપ્રનૃત્તિતા 

અચેજ પુસ્તકોને 

“ત્રિષછિરાલાકાપુ રુષચરિત્ર * 
સાહિત્ય-રચતા 

જુઓ “મણિયવાવ નભુભારડ૬ 

ક્વનરગ”', પરિરિઇ-૨ર- 
જ્ૃદ્ટા 
સયેગ 
જળપાત 
પરિશિષ્ટ ૨ 
૧૮૯૫ ના 

ઝનોની 

વસ્યુ 
(૦87૬ 

રમાતા આત્માને 
૧૮૯૬ના 
ઊડતી 

પન્મિણે! 
અતિમાતુષ 

વિક્રમની 
અવવોકન 

તત્ત્વાધિગમ 

અવલોકતપ્રજૃત્તિના 

અગેજ ભાષાતર 
“સપાદનના પુસ્તકોને 

“ત્રિષછિશલાકાપુ રુપચરિત્ર ” 
સાહિત્યરસતા 



"મણિલાલ નભુભાઈ ઃ સાહિત્યસાધના 



પકરણ પહેહુ' 

ગ્ર'સ્કારપીઠિફા 

ઈસુતી ઓગણીમમી સદીએ-અતે તેસાયે ખાસ કરીને 
તેના ઉત્તરાધે-ભામ્તતા જીવનની પુનર્ઘાટનામાં અતિ મહર્વતો! ભાગ 
શજવ્યો છે. આ મંદી દરમ્યાન ભારત ઉપર વિદેશી ગન્યમત્તાતે! 
રાર સ'પૂ્યુપણેિં સ્થાપિત થયે!) પૂ અતે પશ્ચિમની સ'સૃતિ 
વગ્ચે તુમુલ મ'ધર્ષ પેદા થયો અતે જૂતા ને તવાના ગજત્રાહ વચ્ચે 
યજળના છીતનનાં મૂળિયાં હાલતા લાગ્યાં, રાજકીય, ગમામાજિક, 

સાહિત્યિક અતે ધામિ'ક એમ મવ" ક્ષેત્રોમાં મૂળોજૂત પરિવત'તે. 
ચવા લાગ્યા. આવી સતત પલેટો ખોતી પેરિસ્મિતિ વચ્ચે મણિલાલ 
નભુભાધના આયષતી પશેલી પચ્ચીશી પસાર યઇ હતી. * સાક્ષર 

ગુમ? ના અતેક ફ્વિએ તથા હડિતાનાં ભાતસ સેમ વ્યક્તિનું” 
ધડતર એ પરસ્પરે સ'ધષ પામતાં ચ'સકા?-બળા વડે થયું હતું. 
મણિલાલ, ગોવર્ષતરામ અને અમુક અ'ગે* નરસિ'હરાવ તૈ યુગના 
પ્રતિનિધ લેખકનો હતા. ત્રણેએ પોતપાતાવી રીતે આ ખળોને 
ઝીલ્યા છે, પચાવ્યાં છે તે કવચિત્ પડકાર્યો" પણુ છે, ખીશ્ન 
સાહિત્યકારોના કરતા આ ત્રણુના ઉપ? થયેલી પૂર્વ-પશ્ચિમ- 

ધદનતી અસરે વ્યાપક અતે દૂરમામી પરિણામો ઉપ*નવ્યાં છે, 
એટલે તે્માંતા કોઈ એક્તે પણુ સમજવા મારુ મૌથી પ્રથમ 
શમકાલીન મ“્કાગ્ગ્મક્ાનું' સામાન્ય પીઠિઠા રૂપે અવવેકત કરવુ” 

* ગ્રણિલાલ તપા પોડધ'નરામની સાપે નર્સિ'હરાવને હ સાક્ષર 
શુગ' ના ગ્રતિનિષિ તરીકે ગણાવતા “ અસુડ “કરો ? એટલા માટે કહ્યા કે 
મ ન.ડ્રિ.નેગો. માં તિ ના જેટવી તેમનામાં વિઠત્તા રોવા ઇતા 
તેમની વિચારત્રેશિ પ્રન્ટજવતને સીવો સપ્ટે ઠરી કઈ નથી. 



૪ શ્રકરણુ પહેલુ 

આવશ્યક છે. એ બળેોનુ* સ્વરૂપ યથાર્ય સમ#તય એટલા માટે 
એ સદીના આર્ભથી મણિલાલ પર્ય'તનુ* તેમના વિકગનતું નિરૂપણુ 
અહી' પ્રસ્તુત ગણ્યુ' છે. 

શજકીય પરિસ્થિતિ 

ઓગણીસમી સદીના પૂર્વાધઃ દન્મ્યાત ભારતમાં વેપાર અયે 
આવેલી પોર્ટુગીઝ, ડચ, ફ્રેન્ચ અને અગ્રેજ પ્રજાએ વચ્ચે 
પ્થમ વેપારના ક્ષેત્રમા, ને પછી દેશી રાજ્યોની આતરિક ખટપટ! 
દ્દારા રાજકીય ક્ષેત્રમા, પગ્સ્પર્ હરીફાઇ ચાલી તેમા અ'ગ્રેજ પ્રળ 
યથમ આર્ચિક ને પછી રાજતૈતિક વચ્ષ્સ્તર જમાવવામાં મફળ 
થઈ તે ભારતના ઇતિહાસની એક અવિસ્મરણીય «૪ીકત છે. 
દેશમાં સત્તાપલટો યતા અ'ધાધૂ'ધી અતે અવ્યસ્વથાનુ" ન્તેર થોડા 
વખત રહુ, પણુ નવીત મત્તાધારીઓની શક્તિ ને કુનેહને પરિણામે 
થોડા વખતમાજ હિદના બાલ વ્યાવહાગ્કિ જીત્રતમમાં શાન્તિ ને 
વ્યવસ્થા રથપાઈ * 

પરતુ હિંદુસ્તાન જેવડો વિશાળ, કરોડોની વસ્તીવાળે।, 
તૈમજ લાબા અતે ઊંડા મૂળવાળા સ'સકૃતિના ઇતિહાસવાળે। દેશ 
કેવળ મૂક ખનીને પરદેશીઓનુ* આધિપત્ય સ્વીકારી લે તે અશકય હતું. હિન્દી પ્રનત છિન્નભિન્ત થઇતે નબળા પડી ગઇ હતી; છતાં 
એ જીવતી મજા હતી ઈ. સ. ૧૮૫૭માં ભારતીય ત્રનએ 
ઉત્તરોત્તર આક્રમક બતતાં જતા પરદેશી સત્તા ને મ'સ્કારતો ઉમ્ર 
સામનો કયે, 

આ પ્રતિકારતે સૌથી પ્રથમ ઉદૂભવ ગુજરાત ખાતે થયો નહોતો, તેમ ગુજરાત તેનુ મુખ્ય ક્ષેત્ર પષુ બન્યું નરતુ- 
તેમ છતાં, એની થોડીક ચિતગારીએ ગુજરાત ખાતે ઊડીને આવી 



સસ્ડારપીડિક( ષ 

હતી. અમદાવાદની લરકરી છાવણીની ખે પશ્ષટણો બ'ડ જગાવવા 
તત્પર ય હતી; રુજરાતની સરહદ પરતા નાના નાતા ઠાકારા 
અતે રાજાઓ ' બળવા એ ઊભી કરેલી અનવસ્યાતે। લાભ ઉઠાવવા 
ઊાચાતીયા થઈ રલ્રા થતા; મુંબઇમાં પણુ દેશી લસ્કરતે। એક ભાગ 

બ'ડ ઉઠાવવાનું કાવતરું રચી રલો છતો. પર'તુ તેતા યોજ્કાની* 
અ'દ૨ પરસ્પર વિશ્વાસ, એકય અને ચિસ્તતેો! અભાવ હતો. એટલે 
આ બધી ચિનમારીએ। પ્રે!જ્જવલિત થઈને રુભ્રાતમાં આગ 
ફેલાવે ત્તે પહેલાં ૪ ફોલવાઈ ગઈ હતી. * મણિવાલને। જન્મ થયે 
તે વખતે (૧૮૫૮૦ રામી ગયેલી “ કાન્તિ'તા પધ્ધોપ ગુજરાતમાં 
રેર ઠેર સ'ભળાતા દતા. સાલિલાલતા બાલ્યકાળ ૬રમ્યાત, ગુજ- 
રાતને! વીર કનિ નમદ ઝાંસીની ગયી, નાનાસાહેબ અતે તાત્યા 
સપા જેવાં “કાન્તિનાં વાહકો તાં શૌય* અતે બલિદાનની પ્રરાસ્તિઓ 
રચીતે “સિપાઇઓતા બળવા'તે “સ્વાત'્ય યુદ' તરીકે બિરદાવી, 
રલ હતા4 * 

* તુઓ શ્રી. હીરાલાલ ત્રિ, પારેખકૃત *“અર્વાથીન સુજરાતતુ” 

રખાદર્શાત', ખડ બીજે, પૃ૦ 1૬. 

4કુએઓ નીષેતી પ'ક્તિઓઆ ; 

“રા૪વ'શિ તે ખરો, ખરા ખટપટિયેઃ ન્હાને, 
ગુપ્ત ,રહિતે કર્યાં, ઇવસ્ષટ્ટાનાં કામે; 

મદ ત્ર હડ 

ર્ણતેજો ગ્રખ્યાત, તાત્તિયાટોપી રેડો, 
ગભરાવ્યા અમે, લઇ એએઓનેો કેડે. 
અહિહારી છે ગાફ, ઝાંસીની શાણી તુને : 

કયુ“ પ્રાક્મ વીર, તુ'ષિ રુ નસ હિ'દુને. ?' 

(“નર્મડવિતા,' બી. આ., ૫૦ ૩૧૬) 



દદ પ્રકરણ પહેલુ 
ન “કાન્તિ નિષ્ળા ગઈ પણુ તેનાવી દેશનું વાતાવન્ણુ 
એટલુ બધુ ડહેળાઈ ગચુ કે કપતી સરકામ તેતા પર્ અક્શ 
રાખવા અસમર્થ નીવડી. પર્પ્િમે, બીજે ન વવે હિન્દને! રાજ્ય- 
વહીવટ બિટિરા પાર્નામેન્ટે પોતાતે હમ્તક લધે, સને ૧૮૫૮ મા 
મહાગણી વિકગારિયાએ હિન્દી પ્રન્ન નેગ ૮?રા બહાર પાડીને 
શિટિરા લસ્દરે હિન્દીએ તરક દાખવેલા કૂર અને પારાવી વર્તન 
બદલ ન્તહેન્મા રાગ્મ અતે ગગાનિ વ્યકત કરી, અને સાથેસાથે 
હિન્દીએતે શાતિ, ચન મતી સુવ્યવગ્થા અતે આત્મનાસનનુ* 
વચન આપ્યુ 

પમ્તુ હાલતને ખીઝ બાજુ પણુ હતી મહાગીના ઢઢેરાએ 
ભાગ્ત ઉપર થિશ્શિ રાન્તસત્તાનુ આધિપત્ય પૂરેપૂરુ સ્યાપિત 
કરી દીધુ". પઝી બીને “૮ વષે, હિન્દી વન્ત ફથી માથુ” 
ન ધચકે તેથવા ચાડ તકેદારીના પગલા તરીકે, મમસ્ત હિન્દી 
મજાના નિરા્દીકગણુનો કાયદો ગિટિર, પાર્લામેને પમાઃ ફર્યો. 
8* ચ. ૧૮૭૩માં બિટિશ સલ્તનતની જ્ડ ઊંડી નાખવાના 
ઉદ્દેરથી મહારાણી વિકગરિયાએ બારે દમદમાં માવે દિલ્હીમાં 
દરબાગ ભરીને “કૈમરે હિન્દ? ઇૃલિકામ ધામ્ણુ કર્યો. 

આમ, ધીમે ધીમે પણુ ચોઇકમ ગીતે હિન્દુસ્તાન ઉપર 
બિટિશ સત્તાની પકડ સખત થતી જતી હતી. યુહ્મા પગન્ય 
પામેલી તથા લાગા સમયની અ"ધાધૂધી તે અશ્યવસ્યાથી ત્રાસી 
ચયેલી મન્નતે તેતુ તત્કાલ ભાન ચયુ" નહિ. એણુ તે જવનની 
સપાટી ઉપર ધણે લાખે વખતે વિશ્વામ, વ્યવમ્યા, શાંતિ અને 
સલામતીની રથાપના થતી ન્તેઈ, એટલે હષ, સ તોષ અતે ઉપકારતા 



સ'સ્કાક્પીડિડા છઠ 

ભાવ સહિત અ'ગ્રેજી રાન્ય-અમલતે સ્વીકાયે. ક 
' અ'ગેછ કેળવણી 

જ્યારે એક પ્રશ્ન બીજી પ્રનન ઉપર રાજકીય આધિપત્ય 
સેળવે છે ત્યારે પોતે પશ્રજિત પ્રન્ન ક?તાં ધર્મ, સામાન્ટિક 
રીતરિવાજે, શિક્ષણુ, અર્યકાર્ણુ વગેરે સર્વ બાગતોમાં થઠિયાતી 
છુ એવી વિજય પામેલો પ્રન્નતી ખુમારી ડય છે, ભારતમા કાળી 
અને ધોળી ચામડીના ભેદે એક ગે।ઢો સ સ્કાર-ભેદને ખ્યાલ હોલે! કયો, 
અગ્રેજ પ્ર્નએ સુરુતાત્ર ચિને વરા ચઈતે “સુધારા'તે નામે સગ્કૃતિ 
ઉપર સ્વસસ્કૃતિતુ વર્ચસ્વ રથાપવાતે પ્રયત્ત આદ્ય. કેળવબી 
સસ્કાર-વિતરણુતુ મુખ્ય વાઠૅન છે. એટ્લે ખિસ્તી ઘમ ને 
સ"સ્કૃતિતા આક્રમણૂનુ સાધત અ'ગ્રેછ કેળવણી બની અતે તેના 
સાધક્ોતુ કામ સૌપ્રથમ પાદરીઓએ કયુ . 

* આતા સમથ'તમાં મિતવાદી ગણાયેવ દલપતરામની “ઝેર ગયા 
ને લેર ગયા, વળા ળા ફેર ગયા કરતા? ઇ ખઠુ ગવાડેની પક્તિઓની 

શાથે ઉટ્દામવારી ગણાયેવ નર્મદના રાણીના શાક્ન્ય પ્રતિ સ તોષ અને 
નિષ્ડા વ્યક્ત કરતા અનેઠ ઉદ્ગાર -્યાતસાં મખ્વા જેવા છે નમૂતા 
દાખલ જએ તેની નીચેની પ ક્તિઓ , 

“ ખઅ્ગેછ «હા રા? છે, સૂહુમ ના દેખાય, 

ઉછામ ઠાસોઠામે બહુ, ધરણી ષમધમ ધાય 

અતેક ધનવ તા ગરિબ, સમત્યાયે તાનાય, 
' લૃરુ ને બકરી બે જલા, પાસ પાસ જવાય. 

ઘણુ ધન વ્ડેચાતુ :રે, વિર નિતિતુ માન, 
રાક નેન રારે દરે, પરસ્પર સુખ તાન '* 

(“નર્મ#તિતા”, પ ૨૨% ક 
શ્રી કિશોરલાલ મગર્વ જાગે *્યું % ૩ “ઝર આયા રે ૨૨ 

વળો કાળા કેર ગયા કરનાર? એ વાય્યેર પુરાતન; નથી, વડ -”૨ 
તે વખત્તની ખરી વાગવી દૃ ઝે ત્તે યથા છે જુ 

(ચમ “ડન સ્લ 



ટ ગ્રકરણ પણેલુ' 

ઈસ ૧૮૧૩ના આરભમા કવપત્તામા પહેવી અ શ્રૈછ 
શાળા ૨1% રામમોહનરાય અતે ડૅવિડ હેરતા સયુક્ત પ્રયાસથી 
સ્થપાઈ * તે પહેલાં (૧૮૧૪ની આખરમાં) કટલાક ખ્રિસ્તી 
ધ્રમંપ્રચારકોએ મુબઈ ખાતે અ મ્રેછ ચાળાઓ ખોતવાની મજરી 
મર્કાર પાસેથી મેળવી લીધી દતી ઈ સ, ૧૮૨૦ માં મરકારે 
“ખોમ્મે એન્યુકેશન સોશાપની? સ્થાપી ત્યામ્થી ગુજરાત ખાતે 

સગ્રેછ કેળવણીનો પ્રચાર શર થયો “ બોમ્મે એન્યુ મો 'એ 
પૌથી પ્રથમ સુબઈમાં ચાર, સૂગ્તમાં એક અને ભરૂચમાં એક 
મળીતે કૂલ છ ચાળાઓ ખોલી. ત્યારબાદ ૧૮૨૫માં દી બ 
કૃષ્ણુલાલ ઝવેરીના પિતામહ ર્ણુછેડડભાઈ ગિરધરભાઈ ઝવેરીની 
મદદથી સરકારે “ તેટિવ એજ્યુદેશન સોસોમળી? સ્પાપી પાઠ્ય પુસ્તકે 
ક્ષાર કરવાની અને શિક્ષકોને તાલીમ આપવાતી પ્રરૃત્તિ દ્રારા 
મુજરાતમાં કેળવણીને। પ્રથમ પ્રથાર ગ્ણુછેડભાઈએ કયૌ એમ કરી 
શકાય ૧૮૩૫માં મેકાલેએ હિદીઓતે અ ગેજ કેળવણી આપવાતી 
મજખૂત હિમાયત કરી ઈ સ ૧૮૫૪ માં બ્રિટિરા પાર્નામેન્ટે હિન્દી 
પજાને કેળવધ્ણી આપવાને! ધારા (પિત ૦8810૪૪ 1013084613) 
રીતસર પનાર્ ક્ષો 5 ૧૮૫૬માં સુ બતી એલ્થિન્મ્ટન ઇન્સ્ટિટ્યુટતા 
એલિન્સ્ટન કોલેજ ને એબ્્ત્સ્ટત હાઇસ્કૂલ એમ ખે વિભાગ થયા. 
૧૮૫૭માં મુબઈ, મદ્રાસ ને કવકત્તા ખાતે યુનિવસિષટીએઓ મ્થપાઈ 
અને ત્યારપછી વખત જર્તા વડોદરા, અમદાવાદ, ભાવનગર અતે 
જૂતાગઢમાં કોલેજેતી સ્થાપના ચઈ 

સતે ૧૮૮૨ મા ડેળવણી “માતાની તપાસ કરવા “ હ ટર 
કમિરાન' નિમાય્ુ તેણે સરકારને કેવળ પ્રાથમિક સિક્ષણુની જવાબદારી 

૨ તતુએ વ1ડૅડડપ૦ઝ ૦ 80દર્ડાડ ₹િરવેણત્લ1૦0 11 તઃ * 
0» $1૬ 59૯૧ કંથ ૦૦વે (1895) પૃ ૨૧ 

૧ એજત પૃ ૮૪-તપ 
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મોતાને માથે રાખીને, જિલ્લાવાર એકેક હાઇસ્કૂલ કે ફૉલેજને નમૂના 
રૂપે રહેવા દ) માધ્યમિક તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણુની સવ જવાબદારી 
ગમ્રન ઉપર છોડી દેવાની શલામણુ કરી.* ખીછ તરફ, પ્રશ્નના 
મધ્યમ વગમાં ઊંચા હોદ્દાની સગ્કારી નોકરી મેળવવાની મહત્ત્વા- 
કાંક્ષા જમી હોવાથી અ'ત્રેજ શિક્ષણુની માગ વધતી જતી દતી. 
વળી રાન્્ન રામમોહનરાય જેવા દેશના અત્રણીઓ અ ગેજ કેળવણીના 
હિમાયતી હતા. એટલે પાદરીઓના પ્રયાસ ઉપશાંત 'ેર કેમ ખાનગી 

સાઠસોથી નવી નવી હાઇરફૂલે ને કૉલેને નીકળવા લાગી, આમ, 
! જોતજોતામાં દશભરમાં અ ગેજ કેળવણીને! ફેલાવે ચઈ ગમે. 

ઈ. મ, ૧૮૬૧-૬૨ તી સાલમા હિદુર્તાનમાં ખ્રિસ્તી 
પાદરીએ તરક્થી કુલ્લે ૧૧૫૩ શાળાએ ચાલતી હતી અતે તેમાં 

૧,૦૨,૦૦૦ વિઘારથીએ! શિક્ષણુ લેતા હેતા 1 આ ઉપરથી સમન્નરો 
કે ખિસ્તી “ મિરાનરીઓ 'ની રિક્ષણુ-પ્રચારક પ્રૃત્તિ એ વખતે 
ભારતમાં કેટલી દઢમૂલ થઈ થતી. ઉત્તરોત્તર બળવાત બનતી જતી 
આ પ્રવૃત્તિ દ્દારા હિ'દુ સમાજ અને સઃકૃતિ ૫૨ વિદેશી ધર્મ 
અતે સ'સકારે જબરું આકમણુ કયું”. આર'ભમાં તો પાદરીએએ 

₹ભારત સ્વત'ત્ર થયા પછી પણુ મુખઇ રાજ્યની કેળવણી-વિષયક 
નીતિ આ «૮ ધોરણે ચાલુ છે. વડે[ટરા જેવા દેશી સજ્ત્યતા વિલીનીકરણ પછી 
પણ તે પ્રદેરાતી સવળી માધ્યમિક શાળાઓને ચલાવવાનો બાજે વહેવાને બદલે 

જિલ્વાવાર એકેક શાળા સરશાર હસ્તક રાખવાનુ' વવણુ મુંબઇ સરકારે 
દાખવ્યુ' છે 

કએ ડ્વારડાનાથ ગોવિ”દ પૈલકૃત “ કાધરા સસા્ઞાત ર્સિરાત ? 
(૧૨૧૨૫), પૃ૦ ૬ આ! આંકડા લેખકે કયાથી લીધા જ તતે આધાર 

શ્ાપ્યા નથી 



ર૦ 4,212 પ્રકરબૃ પહેલુ” 

કેવળ શિક્રૃનો જ પ્રચાર કરવાને! હેતુ બતાવ્યો! પુ પછી ધીમે 
ધામે અભ્યામકૃમ સાથે “બાઇબલ ' ભ્યુ' અતે ઘાડ વખતમાં જ 
બિચ્તી ધમ'તો સીધેસીધરેદ પ્રચાર શર થયો. આ વખતે હિંદૃ 
ધર્મના સ્થિતિ અધ્રાગતિક હતી. ગ પરિસ્થિતિતો લાત ૯૪ 
પાદરીઓએ હિદુ ધર્મ તથા મમાજનાં છિદ્ેતે શેધી-રોધીને 
ખુલ્લાં કરવા માંડયાં, હિદ્ૃ જછવનરીતિર્માં ઘર ઘાલી મેઠેતાં 
વિવિધ સા્મિંક ને સામા9ક અનિણોતે આત્રળે ટરીને, ખિસ્તી 
પાદરીએ ખે ભામ્તના કેળવામેલા સવતવાને ગ્મક હિંદુ ધર્મ 
તે સસ્કૃતિતી છડૅચાક નિદા કમ્વા માડી. ધર્મને નામે થતાં 
અનાચાચ્, છતર/પ*ડી અને પ્રતિબધાથી ક ટાળી ગયેલા જુવાન વર્ગ 

ઝડપથી નવા વિચારો સહ્ય ટરવા લાગ્યો, એટછું જ નવિ, નવીન 

ધર્મ તરક આડપાથો પણુ ખરે. બીજી તરક, નીચલા ચરના લેકોતી 

હિદુ સમાજે ઉપેક્ષા કરી હતી તે કારણે, તમક આધિંક સ'કડા- 
સણુને લીધે, હરિજન જેવી દુભામેલા કામે તો, પાદ્રીઓગે ભતાવેથ 

લોજભ-લાલચતે વશ થઇ તે, ઉથાડેછાગ ખિમ્તી ધમને! સ્થીકાટ હરવા 
માંખો. મધ્યમ વર્ગમાં ધર્મોન્તર ચતે। ત્યારે હાહાકાર થઈ જતો. * 

સને ૧૮૫૨તી આખરે ખ્રિમ્તી ધર્ઈમાં વટલેલા હિંદીઓતી સખ્યા 

"પારસી કેોમતે પણુ ઝો વટાળ-પ્રરીસના છાઢા લશ્યા હતા. 
૬. સ.૬૮૪૦ ની આસપાસમાં સુરતમાં એક મેઇન્ટનોમરી નમના પાદરીનદ 

ફૅ'દામા કસીને નસરવાનછ નામના એક પારઞી યુવરે ખિશ્તી ધમ ચહપ 
હર્ષે હતેક, આથી સૂરત ગ્હેરમાં હાહાકાર થઈ રહલો. ડુર્મારામ મરેતાઇ, 

રર્તમજ મોદી વગેરેએ મળોતે વૉસમે દહાડે તસરવાનછને તેના મૂળ 
અમા આષ્યે,, ત્યારે સૂરતની - પ્રન્તતો સ'હોસ કાઇટ એછે] થયે. 

(નચ ન. «૮. ત્રિવેસરૃત “ સમા-7યુધારદ્તુ” રખાદરન ', પવ ૧૯ ) પારસી 

જેવી સાહસિક રોમ પણુ આતે લીધે અગેજ કેળવણી પ્રતત ભયની 
દૃદિએ સતોના લાગો, પછી હિન દુઓતુ” તે! પૃક્ડુન શુ $ 
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૧,૧૨,૪૧૫ હતી. * ખ્રિસ્તી ધ્મંગચારતે અનુકૂળ અચેજ કેળવણી, 

આમ, હિ'દુ સ'સ્કૃતિતે ભયરૂપ થઈ પડી. આ કેળવણીએ ઠડિ"દુ 
સમાજમાં એક વગ એવે! ઊભો ડમી, જેતે સ્વધર્મ પરથી 
ખિલકુલ આસ્થા ઊદી ગ૪% નમારે મમાજને. બીન્ને મોરે વર્ગ 
એવો રલ, જે મેદટે ભાગે જડ ર્હિઓનુ' અતુમરણુ કરવામાં ધમ- 
પાક્ષનન થયુ માનતો હતો. આમ, હિંદુ સગ્કૃતિ એક ખાજી 
વિદેશી ધમ ને સ્'સ્કાગ્ના ખાણ આદૃમણુથી ઘવાતી જતી હતી, 
(યા? ખીજી તરફ વષોજ્ની આંતર્ વિકૃતિગો વડે અ'રથી ખવાતી 
જતી હતી. 

મ્મગ્ર ભાતમાં ન્યારે પર્સ રકાર્તુ' વર્ચગ્વર વધતુ' જતું 
હતું, ત્યારે ખીશન માંતાતા પમાણુમાં ગુજરાતમાં એતું' બળ 
ઝાઝું ન્નમી શકયુ નહે!લુ. પાદરીશાઈ કેળવણીએ બ'ગાળમાં જેટલું 
વચ“સ્વ જમાવ્યુ હતું તેટલું ગુજરાતમાં તે જમાવી રાકી નડતી. 
ખીજ પ્રાતોની અપેક્ષાએ ગુજરાત પાંત ખિમ્તી વટાળ-પ્રકત્તિતો 
પણુ ઓછાર્મા ઓછે] ભોગ બન્યો ઘતે? તેમ છતો, ગજરાતતો 
જીવાન ડેળવામેતે! વગ કેટલાક ડાલા અને વિચારવ'ત હિતેષીએઓની 
ચિ'તાતો વિષય બતે તેટલા પ્રમાણુમા, પાશ્ાત્ય સ'સ્કારાથી *'ગાવા 

'લાચ્ષો હતો તે ચોછકમ. ટૂ'કમાં, અન્ય પ્રાન્તાના કરતા ગુજરાતના 

[પરિમ્થિતિમાં અમુક અગે તફાવત હોવા છતાં, તેમા કોઈ તાત્તિક 
*ફૂરક નડોતો 

સરણુતે1 સામતો કરવા એ છજીતતતુ' લક્ષણુ છે, એટલે 
વિનાશતે માગે લઈ જતા પ્રત્યેક વિઘાતક બળતો સામતો કરવો 

*જુઓ 5: ઘ* ₹., પ૦ ૬, આ સખ્યા સમગ્ર દેરાને લારી પડે છે 

એમ સ'ર્ભ ન્તેતાં જણાય છે, લેખકે આ સ“ખ્યાનો આધાર રો। લીવ 
છે ત્તે આ પુસ્તકમાં દરઈ્યુ' નથી. આ બાબતમાં વગ્તીપત્રક તેચા હતાં 
પણુ તે પણુ પ્રકાર પાડે ત્તેમ તથી 



શર પ્રકરણ પહેલ 

તે ઇરાઈ છીવ'ત મ'રકૃતિતૃ' લક્ષરુ ગણાય. હિન્દુ ધમ અતે 
સ'સ્કૃતિએ અતેક વાર પરધર્મ તે પર-સ'રકારનાં જવલેયુ આકન 
મશેતે પ્રતિકાર કરીને સમર્યપણે આત્મરક્ષણુ કયું” છે, ધણીવાર 
નિષ્ક્રિય બની ગયેલાં પોતાનાં છું અ'ગોતો ત્યામ કરીને, દિ'દુ 
ધમ, આત્મશોધક ગ્રઇત્તિ વડે, નવીત વૈતન્યતે આવિભોવ પેતાતી 
“તે કરી શકયો છે એ પણુ તેતા ૪ુતિહાસતી એક વિશ્ચિષ્ૃતા 
જે, એમણીસમી સદીમાં ભારતીય મ'રફકૃતિતો પ્રાણુ ઉપયુક્ત 
[કારણે શીર્ણ્ થવા લાગ્યો; ત્યારે પ્રાયઃ તેતા રક્ષણુ-શોધન અથે 
શુજરાત ખાતે બે પ્રકારની ધર્મ-પ્રરૃત્તિઓ સ્તત'ત્ર રીતે શરૂ થઈઃ 
(1૧) સ્વામીનારાયષ્ુ સ'પ્રદાય: (૨) ધ્રાર્થેના સમાન૮, આર્ય સમાજ 
અતે થિયોમે[ક્કિલ સોસાયટી. એમાં કાળકમે સૌથી પહેલી રવામી- 
નારાયણુની ધ્મ-પવૃત્તિ આવે. 

સ્્વપ્મીતારાયણુ સ“ઝદાય 

ઈ. મ. ૧૮૦૦ માં જયારે ખિસ્તી ધર્મગ્રચારકે। રજરાતમાં 
ગ્રવેશહક મેળવવા મથી રલા હતા ત્યારે અયોધ્યા નતછીકના 
છપષા ગામના વતની ધનસ્યામ ઉડ્ડે તીલક'ઠ સ્વામીએ સૌરાષ્ટ્રની 

ભૂમિ ઉપર પહેલવહેલો પગ મૂડયે. આ તીલક'ઠ ક્વામી તે જ 
ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની પ્રજતા વિશાળ થરોમાં શુ& ધામિક 
જીત્રત અતે સૂદાચારતે! ઉપદેશ આપીને; આ ધર્પ-પ'થતે દહમૂલ 
કર્તાર સ્ત્રામી સહજન'દ (ઈ. સ. ૧૭૮૧-૧૮૩૦. મૂળે ઉદ્દવ 

,સ'પ્રદાપ તરીકે એળખાતા સ્વામીનારાયણુ સ'પ્રદાયની ર્ષાપના 
સઘ#્નત'દના ગુરુ સ્વામી રામાત'દે ઈ. સ. ૧૭૫૫ માં કરી હતી.* 
સામાન્યપણે સ્વામીનારાયણુતે રામાતુજતે વિરિષ્ટાદ્વત મત માન્ય 
હતો. શુજગત-સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત વશ્લભસ'પ્રદાયતી ભક્તિ, સેવા તે 

*જુઓ ' ચધ્યકાળતે! સાહિત્યપ્રવાહ,' પ૦ ૨૬૬, 
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ઉપાસનાની રીત તેમણે માન્ય રાખી હતી* આ દદિએ નેઈએ તો 
સેવામીતારાયણુ પથ ખે હજાર વષથી ચાલતા આવેના ભાગવત ધર્મોના 
; જ સાતત્યરૂપ ગણાય. દૈષ્યુન ધમમાં પેઠેલા વિલાસને ગાળી નાખાને 
[પમત શૃદ્ધ ને સાદુ સ્વરૂપ આ સગ્રદાપે લોકગમ્ય કરી આપ્યુ 
રૃછે. “ ભુહના છીવત અતે સ'પ્રઘ્યતી માફક સહલ્તત દ સ્વામીના 

જીવનમાં તેમજ મપ્રદાયમદે ચિત્તશુહ્તતિ! ( ઈરતદતપ્તાડત તે!) 
રારા સોંસરો ચાલ્યો આવતે જણાય છે.' 4 તેમણે સાધુના આચા- 
રેતે વિશેષ તપો!મય તે કડક ત્રતાતુસારી બનાવ્યા, દારૂ, માટી,નૂડં, 
ચોારીઅતે વ્યભિચાર્ના ત્યાગ પર તે છહાચર્યના કડક પાવન પર્ 
તેમણે ખાસ ભાર્ મૂક્યો. ટૂકમાં, સાદુ સ'વમી જતન અતે સદાચા2 
સ્વામીતારાયણુના ઉપદેશના ધુવમિન્દુગઓ હતા. 

સ્ત્રામીનારાથણે વું અતે ધમને વિરોધ અટકાવ્યો ચોરી, 
લૂટ્શાટ વગેરે કરતી ઠાડી કોળા જેવી કમોતે! તેમણે નૈતિક 
ઉદ્દાર કર્યો. કણુબી, દરજી, મોચી, કુભાર, હરિજન વગેરે શ્રમજીવી 
લોકોને તેમણે ધર્મ ને નીતિતી સાદી સમજ આપી અને સદાચાર્- 
યુક્ત જ્વત ગાળવાતી પ્રેરણા આપી સ્વામી સદજાનદે હિંદુથી 
ઇતર ધમીએને પણુ “સત્સ ગી' તરીકે સ્વીકાર્યા તે અથમા “શુદ્ધિ'તુ 
કાર્ય પણુ કયું હતુ", સૂરતના સુપ્રસિદ્ધ પારસી કોટવાલ અરરદેશરે 
સ્વામીનારામણુ ગ પ્રદાય સ્વીકાર્યો હતો. 4: ઉપગંત, સોરઠના ખાજઓ 

તથા કચ્છના ઘણા મુમાં ટસુખીઓતે સ્વામી મઠજાન દે ઉપદેશ 
આપીને પોતાના શિષ્ય ગતાવ્યા ઢતા. 

* ત્ર સા. પ, ૫૦ ૨૧૪ 

૨ જાએ થી કિ ઘ મરર્વાલાકૃત ' સહતન'દ સ્વામી ' , ખીજ 

આ. પ ૬૩ 

તસ્એભત, પૃ ૧૩ 
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/ શ્ઞમાજ્સુધારો પણુ સહશન'દતી ધર્મરોધક પ્રકૃત્તિવુ' અગ- 
7રતું' અગ હતું. હિગાયુક્ત યસુની પ્રથા બધ કરવાને! તેમણે 
ઉપદેશ આપ્યો. અમદાવાદના પેશ્વાની કનડગત વહેરીને પણુ તેમણે 
કએ અનિષ પ્રથા નાખૂદ કરીને અહિ'લામય યસતી પ્રણાણલિકા સ્થાપી. 
/એ વખતે કન્યાને જન્મતા ન “દૂધ પીતી કરવાના પ્રચલિત 
ર્વાજ્ને તેમણે પોતાના ભક્તોમાં બધ કરાવ્યો, સતી થવાનો 
રિવાજ તેમજ હેોળોનાં ગીતો તે લગ્ત વખતે ગવાતાં ફેટાણાંને! પશ 
તેમણે પ્રતિષેધ કર્યો હતો. સ્રી અને પુરુષતે સબધ અતિશય 
પવિત્ર અતે મર્યાદાશીલ ગણાવીને સ્વામીનારાયણે સમાજમાં સ્તીતુ” 
૨થાત ઊચુ આશ્યુ. તેમના આ વિચારોએ તેમજ નીચલા થરતા 
લેકે તરફના પક્ષપાતે ર્હ્ચિર્ત સમાજને રાષ્ કર્વાતે સબળ 

કાર્ણુ આપ્યુ'' સહજતદ તથા તેમતા સાધુએતે અતેક રથળે 

ઘણી કતડગત થઈ. તેમ ૭તા તેમણે શાતિથી પોતાતુ' કામ 
આગળ પપાવ્યે રાખ્યું. સ્વામૌનારાયણુ ગગ્રદાયની વિશિષતા તો 
ખે શતી પે તેમતા માધુગ્પદ ને ભક્તો ઉપર પ્રહારો થતા છતાં તેતે, 
સામને!' ફર્યા વિના, સહુન કરીને તેઓ પે।તાના ધમને નિષ્ઠાપૂર્વક 

વળગી રલા હતા. અ'ચરેજ લેખકોએ આ કારણે જ સ્વામીતામમણુતે 
ત્રહાન હિદુ સુધારક (છ ઇ૪૦૦% 313 વૈપ્ :૦1010301*) તરીકે 
એળખાવ્યા છે. * 

સ્વામીનારાયણુ સ'પ્રદાયતુ' ્વેત્ર ુજરાત પૂરતુ" જ મર્યાદિત 
હવાથી તેના સ્થાપકતુ* નામ સમમ્ર ભારતમાં જણીતું થયું 

નથી, તેમ છતાં તેમણુ કરેલું કાય" સ'ગીન હતું. લગભગ ખે 
લાખ માણુમો એ ધર્મના અનુયાયી ચયા હતા.1 એની દીક્ષા લેવામાં 

૪ “સહત્તન'દ ગ્તામી 9, બૂ ૬૩. 

1 એન, પ પ૫. 
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«યાગી અને ગૃહી બન્તેને કપરા તિયમે! પાળવા પડતા, અને 
સમાજની અનેકવિધ કનડગતે! સહન કેરયી પડતી. કવિ નાનાલાલ 
કહે જે તેમ, સ્વામીનારાયશે નિર્મળા છાંટીને વૈષ્લુત્ર ભક્તિ-ધર્પનાં 
નીર પવિત્ર કર્યાં, સમાજના નીચવા થરોાની નેતિક સુધારણા 

કરનાર આત્મશેંધક બળ તરીકે આ પચ ખરેજ ઠિ'દુ ધમના 
ઇતિહાસમાં અજેડ છે. સ્વામીનામયણુતી પ૫? પરા ' શિક્ષાપત્રી ' 
તથા વચનામૃત ' જેવા સાંપ્રધયિક ગ્ર'થો દ્રારા અતે પ્રેમાન'દ 
(સખા), ખહાન'દ, નિષ્કુળાન'દ ઇત્યાદિ કતિ રિષ્યે! ૬3 સમાજ 
પયત ચાલુ રહી છે. 

દલપતરામ ચુસ્ત “સત્સંગી? હતા, નવલરામતે મ્વામી- 
નારામયુ શ'ધદાય પ્રત્મે સદ્ભાવ ઇતે!. અર્વાચીન ગુન્ટરાતના 
અમ્રગણ્ય વિચારક સ્વઃ કિશોરલાલ મરાર્વાળા પણુ સ્વામીનારાયણુ 
સ'પ્રદાયમાં ઊછર્યા દતા, તેમ છતાં, આ સપ્રદાયની મુખ્ય અસર 
તે], આગળ જ્યું તેમ, પછાત અતે કારીગર વગ પર જ પડી 
છે. શિક્ષિત વ્ગતો મે(ટા ભાગ તેનાથી આજ સુધી ખઠધા 
અર્પૃણ ગ્શો છે. 

ગુજરાતતા ગામડાંમાં સ્વામી સથત્નનતદ સસ્કારગોધતતનુ 
કાર્ય કરી રલા હતા તે વખતે સુથઈ, સૂરત ને અમદાવાદમાં 
અગ્ેજી કેળવણી લઈ રહેલ વર્ગ પાક્ષાત્ય રીતિનીતિ તરફ આકર્ષાવા 
લાગ્યો! હતો, તે વખતના રૂટિમ્રસ્ત હિંદુ ધર્મ અને સમાજ પરથી, 
આ જુવાન વર્ગતી થ્રહા ઊશ્તી જતી હતી, પરતુ વખત «૮તા, 
સદ્ભાગ્યે એજ વગમાં સ્વદેશનું હિત ચિતતાર અતે સ્વધમનતા 
અભિસાતી એવા કેટલાક વિચારકો! થયા, જેમણે પોતાને પ્રાપ્ 
શ્રોતા, નડી, અક્ષ તે, સ્ટાર, ગપતાગ્ઇગ, સ્તી અપમાં. નતા, 
આયુંવાના-સુધારા કરવાના-વ્યવસ્ષિત પ્રયત્ત આર*ભ્યા., આ લોકાતેદ 
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ઝોક સત્ય ધર્માનુભવના ઊંડાણુમાં ઊતરવા તરક્ નહેતતા તેટલો 
હિંદુ ધમ્દ તથા સમાજમાં ગ્હેવી વિકૃતિઓને સાફ ફરવા તરફે 
હતો. આમ કરતાં તેમતે પાતાતા જ માણુમોતે! મામતો કમ્વે 
પચ્ો હતે. 

ત્રપ્થમિક સુધારે: ડુર્ગાયરામ 

નવીન શિક્ષણુના પ્રકાશમાં ગુજરાત 'ખાતે સુધા? પ્રવૃત્તિની 
'પણેલ કરતાર સરતની સરકારી ગુજરાતી શાળાના શિક્ષક 
દુર્ગારામ મછારામ દવે (૧૮૦૯-૧૮૭૬) હતા. તેમણે ઉચ્ચનીચતા 

ભેદ, ફરજિયાત વૈધવ્ય, ભૂતપ્રેત જાદુમ તર આદિના વહેમ, અધ" 
શ્રદ્ધા અને મૂર્તિપૂળ જેવી ૩્ટિએ અતે માન્યતાએ સામે પે!તાતે 
સૂઝી તેવી, સ્વતત્ર અુદ્ધિપ્રમાણિતિ (81008) વિચારત્રેષ્રી 
મચવિત કરવાનો ડીક ઝ્ુરુષારથ કર્યો હનો. દુર્મારામ નવીત વિજ્ઞાનના 
સિહાન્તોતે માનનારા હતા. તેએ! વિદાથી"એતે બરોખર સમજષુ 
પાડીને ખગોળવિદ્યા શીખવતા હતા* એથી લોકે તેમતે ધમ'ભ્રટ 
હહ્ી નિંધ્વા લાગ્યા. વળી, લે1કેનિદાથી ડર્યા વિનતા, વિધુર 

થયે મહેતાછીએ “વિચારવ'ત ગ'ભીર પુ૩્ષ પણુ તેના દવીલ 
દાખલાથી માત ચઈ શકામાં પડે' એવી સમથ રીતે સૂરતમાં 
ઠેરઠેર વિધવાવિવાહુના ફાન્તિકાર્ક સુધારાને પણુ પ્રચ'ર કરવા 
માંત્યો. તેએ જતે મથુરી નામતી જુવાત ડુગરસુ?ી વિધવાને 
પરણવા તૈયાર થયા. પણુ કેટલાક વિચક્ષણુ નાગરોના પયાસથી, 

તેમનો એક સાતિજન તેમતે પોતાની કુવારી કન્યા આપવા આગળ 
આભ્યો એકલે દૂર્ગારામે તેતે પરણીને વિધવાવિવાહને। ગ્રચા? કરવો 
થગેરાને માટે છોડી દીષ્રો1 1 ૧૮૪૪ના નવે'બરમા મહેતાએ 

* જુએ! મ- ર્ નીલક'ટકૃત “ ડુર્ગોરામભર્તિ ', પૃ «. 

* એજન, પૃ૦ ૯-૨૦ 



સ'સ્કારપીઠિકા “ કછ 

જાદુમ'તમ ઉપર્ શઆકમણુ કરતુ" એક સોપાનિયું પ્રગટ કરીતે ભૂતા- 
આતે નદુમ'તર સાચા ટરાવવા આયેવાત ફેંક્યું. એક વજેરામ 
નામતા ભૂવાએ થોડે! વખત દમદાર અજમાવી જેઈ, પણુ છેવટે 
મહેતાછીની જીત થઈ. 

૪. ગ. ૧૮૪૨માં સૂ'તમાં અ'ચેછ નિશાળ સ્થપાઈ, તેતા 
ખ્મ શિક્ષક દદોળા પાંડુરંગ નેડે દ્ગોરામતે મિત્રત બધાઈ. 
દાદ્ોગા, દુર્માગમ અતે ખીઃ્ત ત્રષ મળીને શાથ ' દદદા'તી રોળી 

ર્ચોઈ, આ રાળીએ પુસ્તક પ્રણામ્ક શ'ડળી પવ અને મુ'બઈથી 
શ્િન્ઞમ મૂત્ર મ'માવીતે સૂરતમાં સૌથી પહેલુ" છાપખાતુ' 
કહયું, તા, ૧૦ ફેથુઆરિ ૧૮૪૪ના રોજ દુર્ગારામ પોતાના 
સામ્રોતો સમક્ષ નીચેતા સાત સિહ્ાતો રજ કરે છે : 

“પ્રથમ. ગર્જ સૃણ્તિ છૂધર એક છે. 
ખીપો મનુષ્ય માત્રની નનતિ એક છે. 

ત્રીજો. મનુષ્ય માત્રનો ઘમ” એક, પણ્ જેશુ પોતપોતાના 

ભિન્ન ભિન્ન ધર્મ માતેવા છે તે તેઓને! અભિમાન છે, 
ચોથધે।. મનુષ્યમાં ઉત્તમાધમ ગુણુ ઉપરથીં જનણુવા, કુળ 

ઉપરથી નહિ. 

પાચમે।. વિવેકને અનુસરી કમ કરવાં. 

છઠ્રો ઈશ્વગવુમ્રકાથ ભક્તિ કરડી, 

સતતમે!. સહૂમા્ગતા શિક્ષા સર્વતે કેડેવી. ” 4 

*રુડ ચન, પૃ૦ ૬૩, 

4 એજન, પ૦ રપ. 



૧૮ કરૃણ પહેલુ' 

સાતમા નિયમ અતુસાર આ મ'ડળીએ તા, ૨૨ જત ૧૮૪૪ના 
* રોજ “માતતવધમ મભા'તી મ્થાપના કરીને “ સુધાગતે! મ્ણુસ્ય'ભ 

શપ્યો,'* આતે અ'ગે તે વખતે કેટલાક “અન્ાતી હિન્દુબાને 

ગવા સ'દેઠ રતો કે એ મડળીવાળા “લોકોતો અગ્ેજતો ધમ 

વધારવાતો વિચાર છે. ” ખ્રિસ્તી ધર્મની અસરથી દિંદુ ધમ'નાં છિદ્ર 
ઉઘાડ થયાં ઇતાં, તેથી દુર્માગમને સ્ત્રધર્મને1 ત્યાગ કરવે। નહેતેો 
પણુ તેતે સુધારવો! હતો. આયી જ “બામણિયા ધરમ'તી ટીકા 

'ઝરતાર દાદોગાના દદિબિન્દુતે આશ્ર્યચકિત શિક્ષક સમક્ષ સમ- 

«વતાં દુર્મારામે કલું હતુ' કે “તમે એમ ન મમજગે। કે કોઈ 
ઔન્ન-અભિમાની ધમ્મમાં જવુ' એ સાર મત છે, પણુ એટલુ' તતા 

ખરૂ કે આપણા ધરમની સ્થિતિ બદલવી નેઇએ.” 4 

“દુર્મારામે આ ધર્મ-સુધાગષ્યાનું' ટાર્યા કોઈ પણુ પર'પરાતે 
અતુસર્યા વગગ, સ્વત'ત્ર થુદ્િએ વિચાર કરીતે કપરું“ હતું. 

તેમણે પોતાના ધમ' તે માનવધર્મ કલો છે એ કેટલું ખધું સૂચક છે 1 
*મતુષ્ય જાતિતું એક કુડુંબ છે,' “માણુસ માત્ર ઉપર પ્રોતિ 
રાખો/ “સર્વ ધમતા સાક્ષી ચઈ વર્તૌ,' ' સ્ઞાતિભેદ જૂઠે। છે અને 
હરકોઈ માણુમતુ* પાણી પીવામાં કે રાંધેલું ખાવામાં વઢાળ નયી 
તથા કોઈને અડકવાથી અભડાતા નથી એ તેમનાં સુખ્ય ઉપદેશ- 
વચતે છે, કમકાંડ, મૂતિપૂન્ન, અવતાર અતે જડવાદના તેએ! 
કટર વિરોધો હતા. છવ, જગત અતે થહા વિશેતેો તેમતે! 
તત્તસિહાંત રા'કમચારયતા કેવલાદ્દેતતે ધણુખરુ મળતે। આવે છેન 
તેઓ કહે છેઃ 

*દુ,ચ # પ૦ ૪૫, 

ન એજત;, "ર૦ ૧૮. 



સસ્કારપીઠિકા શહ 

છ અનાત્મા જે દેડાદિક, આત્માં જે જીવ અતે પરમાત્મા જે 
બ્રહમા, એને! વિથાર્મ મમજે છે, ન્યાર્હા સુધી પોતે છીવપણામાં 
છે ત્યાકા સધી ગ્રેમે કરીતે પ*્માત્માની ભક્તિ કરે છે, તે અતે 
કમઉનિદ થઈ ને પરમાત્માના ગ્વરૂપને પામે છે ”* 

તેમતી “ પમ્માત્માત સોન પામવું એનું જ નામ ધમ' એ 
પયમજણુ પણુ એ “7 વાતનુ તરમર્થત «રે છે દુર્મારામ સ્વામી 
વશાપણુના અવલારવાદથી વિરુદ્ઠ દતા, ખતા તેમસે અભિપ્રામ 
ખાપ્યો છેકે હિડુમા ગ્વામોનાગયણુતે તથા ઇતર જતિમા 
ખગ્રેજ્નો (? ખ્રિસ્તીતો) એ ખે પથ સારા છે? ધ, 
પૃમાજ, શિક્ઞગુ, શજ્કારણુ વગેરે અતેમ વિષતેમાં મહેતાએ 
માતવધમ'તે છાજે તેવા, સ્વતત્રપણે વિચારી કાદેનાં મ તવ્યો પ્રજા 
મમક્ષ મૂધ્યા હતા ડુર્મારામ વિધવાતે પરણ્યા હત 3 તેમણે 
મક્યામતો દુકાતેથી શટલી મગાવી ખાધી હોત તો તેઓ શોને 
બાપેલ «યુયગ્ના બિરુદતે પાત્ર ગણાત તેમ તેમના ચરિત્રકાર 
મહોપતગમ કેફે છે? પણુ મહષિ મનડે જેવા સુધારક પણુ એમના 

જમાતામા વિધવાને પગ્ણી ગયા નહોતા એટલે દુર્ગારામ વિધવા- 
વિવાહ ન કરી શક્યા એ માખતતે સદાનુભૂતિશ્રી ત્તેઈ શશાય 

ઈ સ ૧ટપરસા દુર્ગાગામની ખરતી સૂરતથી રાજકોટ 

થઈ એટને “માનવધર્મ સભ્ા' વિખેરાઈ ગઈ દુર્ગારામે ચુજરાતમાં 
પહેલવહેલો સુષારાતે પોડાર ઉઠદાવીતે, નવતરામે કરું છે તેમ, 
૪ આખા પ્રાન્તને ધણુ! યુગની ભરનિદ્રામાથી ચૉંકાવ્યાો અતે તેં 
માવરુ બાવરુ જેવા તાગ્યે'' નન'દે આ બાવરુ ગાવરુ જેતા 

%# રુ “૧, મૃ ટર 

4 એન્ત ૪ પ્હ-૬૦ 



૨૦ પ્રકરજુ પહેલુ' 

સમાજને સ'પૂર્ણુપણું ન્તપ્રત્ ક્યો. દુર્મારામે આર“ભેઘી સુધારક 

મ્રઝત્તિતે નર્મદે પોતાના અનુપમ ' આચારધર્મ ' વડે એવે! તો વેગ 

આપ્યો કે બે દશકામાં જ તે સમમ્ત યુગની અનેક સ્હઢિએ અતે 

સહત્ત્વાકાંક્ષાએની પ્રેચ્ક મૂર્તિ મની નરો 

“સુધારાતે। બોાધકાળ ? 

સૂગ્તમા દુર્ગાગમ ' માતવધમ સભા ' ચવાઃતા હશે તે 

અરસામાં (૧૮૫૦) સુપ્રસિદ્ધ કાર્સ સાહેમની પ્રેરણાથી કેશ્વાક 

પારમી, સુસનમાન અને હિંદુ ગ્રહગ્થોએ ત્યા “ લિટરરી સોસસાયની' 
નામની સ'ર્થા ઊભી કરી હતી એ સસ્યાતે આશ્રયે ત્યાં “એન્ડૂસ 
લાપ્રબ્રેરી' પણુ સ્થપાઈ ઈ સ. ૧૮૫૧ના આરભમાં કવિ 
દલપતરામ ત્યા આગ્યા હતા, તેમણે “લિટરરી સોસાયટી 'મા 

“હુન્તરખાનની ચઢાઇ? વાચી મભળાડી હતી, તે સાભળવા નર્મદ 
ગમેલે।,, પણુ તે વખતે એ ન્નહેરમાં આવ્યે નહેતો. 

સુયઈમાં.સૌપહેવી_સુધા?્ક સ"સ્યા “સ્કુડન્ટ્મ_ગાસાયટી' 
ઈ. સ. ૧૮૪૭ મા એલ્ફિન્મ્ટન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ગણિતના 
અપ્યાપક પાટને સ્થાપી. તેનુ મુખ્ય કાર્ય સ્ત્રીકેળવણી 
હતું [અને તેના સભ્યો મુખ્યત્વે એલ્ક્, ઈન્સ્ટિ.ના વિઘાથએઓ 
હતા. “સ્ટુડન્ટ્સ સે!માયટી 'માથી કોમવાર ત્રશમુ મલગ અલગ 

સર્યાએ જન્મી $ (૧) પારમીઓની સાનપ્રસાર્ક મંડળો (૧૮૪૯), 
જેના તમ્ક્થી ' ગતેઆન પમ્સાર્ક એટલે એલ'મ તયા હેોનરોતેો 
ફ્રેલાવા કસ્્નાર્ ચોપાનીઉ * ૧૮૪૯ ના જૂનથી ૬૨ મહિતે નીકળવા 
લાગ્યુ; (૨) દક્ષિણીએની મરાધ “નાતપ્રચારક સભા? અતે 
(૩) ગુજરાતીઓની “ અન્યોઅન્ય છુહિવધક સભા? (૧૮૫૦), જે 



સ'સ્કાર્પીડિડા ૨૨ 

૧૮૫૧ ના માચષ્માં 'યુહ્ડિવર્ધક સભા? તરીકે સુનવિંધાન પાચો. ગદ 

ઈસ, ૧૮૫૪ માં નમદ છુ. વ, સભામાં જેડાયો. ૧૮૫૫ર્મા 
કરસનદાસે #સત્યપ્રકાશ' સાપ્તાહિક શરૂ ક્યુ" ને તેમાં તેમણે 
*છપ્પતભોગના રોવ-વૈષ્યુવના ઝઘડા સ'બ'ધી, વૈષ્યુવાએ મહારાજને 
ગુલામીખત લખી આપ્યું તે સ'બ'ધી અને વલ્લભ પથ તથા 

મહારાનેની અનીતિ સુ'બધી ' 5 લખ્યું, ૧૮૫૬થી નમ'દે સુધારા- 
વિષયક ભાષણુ। અતે નિભ'ધે તેયાર કરવા માંડયાં, ૧૮૫૮ માં એ 
અ, વ, સભાતે! મ'ત્રી યચે! તે “બુદ્ધિવર્ધક ' મ'થતે1 અધિપતિ 
થયો. ૧૮૫૯ માં કતિ દલપત2મ આંખતી ૬વા કરાવવા ત્રુંબઈ 

આવ્યા તેમને! સહકાર સાધીતે નેમ'દે સુધારાના વિષયો ઉપર 

ઝફેરઠેરે વ્યાખ્યાનો આપવ! માંડયાં. એ જ વષના અ'તભાગમાં એની 
કવિતા “સુધાગનુ' બાઇબલ કહેવાઈ, જેતભેતામાં મુંબઈમાં 
ચાલતી સવ સુધારક પરત્તિતા ઉદ્દામવાદી ચાલક તેતા તરીક્ર 
ગુજર્ાતભર્મા નર્ષદની “યાતિ થઈ ગઈ. ક 

આ દમ-બાર વર્ષના ગાળામાં અમદાવાદ ખાતે “ધીમે 
ધીમે સુધારાતે માર સમજવીતે લોકજગૃતિતુ' કાર્ય દલપતરામ 
કરતા હતા. ઈ. સ. ૧૮૪૮માં રફળજસ-દલપત-મિવત 

ચયુ' અતે એજ વષત ડિસેબરની ર૬ મી તારીખે ડ- 
કૂાર્ખસની પ્રેરણાથી ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાયટી (હવે ગુજરાત 
વિવ્રાસભા) સ્થપાઈ. આ જ અરમામાં અમદાવાદમાં “ પુસતક શૃદ્ધિ 
કરનાર મડળી? નીકળી? તેણે પહેલવહેલુ' શિવા-છાપ મત્ર 

* જુઓ 'સમાજસુધારાતુ' રખાર્રત ?, દ ૩૮-૩૯. પારસીઓની 
જ્ઞા. પ્ર. મ્'. અત્યારે પણ્ કામ કરી રહેલ છે. ખુ વ. સમા ફા. ઝુ સસામાં 
વિલીન થઇ ગઇ છે. મરાડી જ્ઞા. પ્ર. સભા વિશે માહિતી મળતી તથી. 

1 જુઓ ' ધર્સવિચાર્ , ત્રી આ., પૃ. ૨૪, 

ટ જીઓ “ગુ. વ, સે. નો ઇતિહાસ,' વિ, ૨, પ. ૯. ॥| 



સુન શ્રકરૂણ પહુલુ 
અમદાવાદમાં આણ્યુ'. * ૧૮૪૯ ના મેતી ખીજ તારીખે ગુજરાતનુ 

# [પહેલુ' સાપ્તાહિક 'વર્તઃમાતપત્ર' ફાર્બસ સાહેબે ગુ. વ. સો! 
શયી પ્રગટ કર્યું. (જેના પરથી લોકે દરેક «્વરતતમાતપત્રને 
“શુધવાશિયુ'' કહેવા લાગ્યા ) પછી “અુદ્ટિપ્રકારા' નામતુ' એક 
મંડળ મતે ૧૮૫૦ માં સ્થપાયુ, તેણે “બુદ્ધિક્રકાશ' માસિકની 
શરૂઆત કરી, ને દોટેક વરસ ચાલીને બ'ધ પડયુ ૧૮૫૧માં 
રા. સા. ભોગીલાલ ત્રાણુવદ્લભદાસના પ્રયત્નથી “વિદ્યાભ્યાસક મ'ડળ' 
સ્થપાયુ'. ઓ મડળે ૧૮૫૪માં “શુહ્િપ્રમાર' ચાસિક ફરી 
ચાલુ કયું. 1 ૧૮૫૫ મા દલપતર્ામે ચુ. વ, સો. ના સહાયક મત્રાને 
હોદ્દો સ્વીકાર્યો, તે પહેલાં એજ મસ્થા તરકથી દલપતગમકૃત 
“ભૂત નિભધ' (૧૮૪૯), ' જાતિ,નિબ ધ' (૧૮૫૧) અને “ બાળ- 
વિવાહ નિમધ' (૧૮૫૪) પ્રગટ થઈ ચૂકયા હતા, ઈનામ આપી 
ત્રચો લખાવવા ઉપરાત ચુ.વ.ગો.એ ચુજરાતી ડન્યાશાળા 
સ્થાપીતે તેમજ *ૈટીવ લાઈબ્રેરી '-- ચુજરાતનુ પહેબુ" પુરતકાલય 
--૧૮૪૯)-ડ: તથા હદિમાભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂનની મ્યાપતા (૧૮૫૮) 
કરીને સાતપ્રચારનુ* ઇજ કાય" કયું હતુ”, ગુજરાતના પ્રમાણુમાં 
સાંગષ્ટ્રમા જાગૃત્તિ આછી હતી. તેમ છતા, આ ગાળામાં મણિશ'કર 
કીકાણી જેતા સુધારક દ્દાગ ત્યાં પણુ શિક્ષણુ-પ્રસાર અતે સમાજ- 
સુધારાનુ' કાય થતુ હતુ*. 

આમ, ૧૮૪થી ૧૮૫5-૬૦ સુધીમાં નમદ, દલપત, 
કરસનદાસ અને ફીકાણી જેવી વ્યક્તિઓએ સુઃબધથી માંડીને કચ્છ 

* ગુ.વ સોને ઇતિહાસ, વિન ૬, ૫. ૧૩૨, 

૧ એજન, પૃ ૧૨૩૪. 

સડ. એજન, પૃ. ર૩ 



સ'સ્ફાર્ધીડિકા રફ 

સુધીના પ્રદેશમાં સુધારક સભાએ! તે શિક્ષસુપ્રસાર્ક સ'સ્થાએ! 

સ્યાપીતે, વર્તમાનપત્રો કાઢીતે, પુમ્તકો લખીને “અને ભાષણો 
આપીને અસાન, વહેમ, કુર્ટિ અને જ્ડતા સામે જેહાદ પોકારી 
હતી. દુર્ગાગમે ઉપરદેશેની બુદ્િમ્રાલ સુધારક વિચારશ્રેણી આ 
સમય દગ્મ્યાન સપણ અતે વ્યાપક સુધારાતુ મ્વરેપ પામી “સુધારા 

અતે સુધાશાવાળા 'તુ અવવોકન કરતા નર્સદે પ્રમ્તુત મમયતે યેરય 
શીત ન્ટ “સુધારાને! બાધફાળ' કક્ો છે, * 

£મુધાશાતો કમકાળઃ 

અત્યાર સુધી ઉપદેમેલ .સુધાગતે હવે ગુજરાતના કેટલાક 
અગ્રણી સુધારકોએ અમનમા મૂકવા માડયા સૂ.સ ૧૮૬૦ના 

માર્ચની ૨૭ મી *તારીખે મહીપતરામે પરદેશગમન કયુ. ૧૮૬૦ ના 
ઓગર-માં નમદ વિધવાવિવાહ રાસ્તસ મત છૅ કે નહિ તેતો 
*#દુનાથજી મહારાજ માથે #તઠેગ્માં વિત્રાદ ઉદાનીને સે કડ! વૈષ્યુવા 
સામે ટછર ઝીનવાની અપૂગ હિમત બતાવી. એજ વર્ષતા 
ડિસે'ગરમા નર્મદના પ્રયાસથી સુખઇમાં ઝે આત્મારામ પાડુર ગને 
ભા, દીવાળી નોમની થાહાણુ વિધડાતુ' ગણુપત નામના બાહાણુ 
સાચે પુનગ્ત થયુ. ૧૮૬૧ના મે ની ૧૪મી તારીખે “મત્યપ્રકાર્માં 

*જએ “ધમવિચાર,' પૃ દ્રપ 

નૃ જાએ 'મારી હકીક્ત,' પ ૭૩-૭૪ જદુતાથ મહારાજની 
ઉકેરણીથી આ ગણપત પાકથી સુધારાવાળાખાની વિરુષ્દ પડયે! હતે. 
પરતુ 'વરવડુ એશ્ખીન્ત સાથે સ્તેઠ ને સપમી રહા હતા* તે દછિએ 
ઘ્ગ્ન સફળ થયું ગણાય. ઇ સ ૬૮૦૬ કરસનદાસ મૂળઈએ સુબઇમાં 

પતકો૨ તે માધવદાસના લગ્ત કરાવ્યા ત્તેને મહીપતરામે ડુજરાતતુ પહેડુ 
પુતરવંગ્ત ગણાગ્યુ છે પરતુ ગણુપત-દીવાળોનુ' લગ્ન તેની પરેલ દસેક 
વડે થયુ હોવાપી તેતે  પડેડુ રુજરાતી પુતરવગ્ત ગણવું નેઇએ 



ર૪ પ્રકરણ પહલુ 

જદુનાથછ મહારાજના વ્યભિચાર વિશે લખાગુ આવ્યું. તેને 
પશિણામે, ૧૮૬૨ માં મુંબઈતી વરિષ્ટ અદાલતમાં સુધારાના ૪તિન 
હાશમાં અમર બતેલે! “ મહારાજ લાઈબલ કેમ? ચાલ્યો-જેમાં 

“સત્યપ્રકાશ 'તા તંત્રી કરસનદાસ મૂંઈાછએ પચાસ હજાર ભાટિયા 

વૈષ્ણુવાતા પીઠેળળવાળ! જદુતાથછ મહારાજ સામે એકલે હાથે 
બાથ ભીડીતે અપૂવ* વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, ૧૮૬૪માં નર્મદે 
' હિ'દુઓની પડતી ' લખીને “ વહેમજવન ? સામે “સુધામદિતય 'નો 
ડ"કે વગાડ્યો ! ઈ મ. ૧૮૬૫ માં ગુજગાતમાં શેરસટ્ટાનો જુવાળ 

આજ્યો. કવિ દલપતગમ જેવા શાણા વિચાગ્ક સહિત અતેક 

સુધારકો લક્ષ્મીના મોહમાં તણાયા. આવે વખતે કવિ નર્પદે 
*ડ[ંડિયો' ૩પી શસ વડે નાણાની મે।દનિદ્રામાં કમાયેલા ગુજરાતને 

ચામખા મારીતે જગાડવાતે પુરુષાર્થ કર્યા' કર્યો. સ્તાથ અને 

ભારૃતાથી ઘેગષલા ગુજમતીઓમા હિમત અને' દેશદાઝ પ્રેરવા 
સારુ એ સુધારક ગૈત્યતો “ ક્ડખેદ? બન્યો. ૧૮૬૬ ના અરસામાં 
ત્તેણું પાતાના ધરમાં એક નિ:મહાય વિધવાને આથ્ય આપ્યો; ને 
૧૮૬૯-૭૦ માં નર્મદાગૌમી નામની બીજી વિધવા ન્નેડૅ તેશે 
“માનગીમાં પુનર્લગ્ન કયું”. અમ સક્િપ ગ્રરૃત્તિથી ગાઈ સ્હેલા આ 
દમકાતે નર્મદે ' સુધારાતે। કર્મકાળ ' ઢલો છે તે યથાથ છે. 

પ્રાર્થના સમાજ 

પરતુ એ બધી મે્ટે ભાગે ઉચ્છેદક પ્રવૃત્તિઓ હતી, 
તેમણે સમાનમાંથી અજ્ઞાન, વહેમ, કુ3હિ, જડતા, સ“કુચિતતા, 
અ'ધથ્રદ્ધા, ભીરુતા, પરાધીનતા, દસ; અન્યાય તે અનીતિ આદિ 
અનિષ્ટાતો નાશ કરવા જતા નારિતકતા અને ઉચ્છુ'ખલતાતેા 
ઉપદ્રવ વધારી મૂકયો, પરધમ અને પમ્સ'સ્કારના ધમમમતા પૂર મામે 
ટકી રહેવા સારુ કેવળ ખ'ડનાત્મક સુધારાની નીતિ પ્રન્્નતે ભાગ્યે જ 
પૂરતું બળ કે પ્રેરણા આપી શકે. તેને માટે ધમ બળની આવશ્યકતા 



સ'સ્કારપીહિકા શ્ર્પ 

જે. ઉશ્છેદક સુધારકોનુ' લક્ષ્ય સુખ્યતેત સામાજિક સુધારણા પર્ 

નિત દું. ધમ-તનત્ય-સોધતતે તેમણે બહુ મહતતત આપેલું નહિ, 
એટલે કેળવાયેલેો ણુદિશાળી વગ શ્રદા મુકી શકે તેવું કશું તેમની 
પાસેથી મળ્યું તહિ આ સ“નેગે(માં કેટલાક ડાલા અતે સ્વસ્થ 
અુહ્ધિના શિક્ષિત જનોએ સ્તધમષનુ' શુદ અને સાચુ સવરપ શૈધવાના 
શુભ હેતુથી પ્રેમઈતે મુ'બઈ-અમદાવાદમાં ર્ચનાતમક સુધાગ- 
ગ્રદપિનતોા આરભ કર્યે. 

સ્વામીનારાયણુના અવસાન અગાઉ ખે વષેચ (૧૮૨૮) 
બ'ગાળામાં રાન રામમોહતરાયે હિંદુ સમાજથી જુદા પડીતે, 
સૂતિ'પૂન્નતે। નિષેધ કરતી અને સૌ દાઇ શ્રહમાળુને, ન્નતિ ક પ'થતા 
બ'ધત વગર સર્વવ્યાપી એકે'્રરની ઉપાસનાનુ' ઉદ્ખોધન કરતી 
“થાલ સમાજની ગ્થાપના કરી હતી. આાહ્મ સમાજે, સે'કડે 
હિંદુઓને ખિમ્તી ધર્મ અ“ગીકાર કરતાં અટકાવ્યા હતા, * વખત 
જતાં ખાઉ સમાજની અમર પશ્ચિમ ભારત ઉપર ચઈ. 

ક 
* “કદ દાટ ઇળટ છદ ધડ ( - 38૮41000 5૩080)'5 » 

40૫08100, 40૦૦7 ટવૈપત0012 18તે ]ઇડદ ઈછટ#પળ ૬૦ 

-0દ[:€ટ 50702 010૪૬૯55 801018 દ0૯ 2પેઢદાઇટડ, 8 41110પ/પ 

તડ 1પરીપટળલ્ટ'૪5 5૪૯૮19 રદ 10 1212105 ધ૦ 2૯૫0૦૪૯ 

ટ તંટટ[-£૦૦૫૯ં જત્ટુંઇવ૯૦૮ તં 5૫૪ટડદ100ઘડ ॥0ધ1015 
૦૬ દિલ ૪2૦૪૩1૮, ૪ટદ ૬11 ત્તઘત્તટ£૦પ5 ૪£૦૦ દડ ૯0 ૯ ટતંવંપત્ટવે 
દઉઠદ 4દડ દદડદ 1દ%ણ્તપવ્ાંઉ્ત્ત ઇદ્ટટદા? દ્લતવટર્ત દ લહ્ટતદટ 
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ત. 10%. £૦૯ દી 10૬2£₹20284000. ર્ર 3િ£31270ત05:24.'' 

--પટતપતા' ' પડધ૦૮% રર્ડ 8૮41100 580041 ', (૩. 3). 
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સતા ધ શકન ક ત સાત ર 

ઈ. સ. ૧૮૪૦ માં મહિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગે!ર સ્થાપિત “ તત્ત્તમાધિતી 
સભા'ના સભ્ય પ*, ઇશ્વિરચ'# વિદ્યાસામરે સુ'બઇમાં થાહ્દા સમાજ 

પ ભાષણુ આપ્યુ* તેના કળરૂપે એ જ વખતે મુંબઇમાં “પરમહ'સ 
પી ? નામનુ દક્ષિણીઓનુ' મ'ડળ ઊભુ થયું.* એક જગદીશ્વરની 

સાચા દિલથી ભક્તિ કરવી, મૂરતિ” પૂ'્તતો નિષેધ કમ્વો અતે જાતિ- 
ભેદ તોડવો એ આ સભાતા મુખ્ય- સિહાંતો હતા. આ સભબાવું' 
કામકાજ ખાતગી રાખવામાં આવતુ, પરતુ સભ્યોની સ'પ્યા ક્ષો 

લગઉગ થઈ, ત્યાં “કેટલાકની બહાર પડવાની' મમતને લીધે' તૈ 
એકદમ ભાગી પડી, પછી ૧૮૪૬માં “પ્રાર્થના સલા' નામતું 
બાંજુ' એવું જ મડળ ઊભુ થયું તે પણુ એક દશકા પયત આગધી 

સભાના જેવા જ સિદ્ધાંત પ્રદશિ"ત ડરીતે અદશ્ય થયું ૧૮૬૪માં 
કેશવચદ્ર સેત પ્રુગઈ આવ્યા, તેમણું મુ'બધતા સુધારકેતે બાલ 
સમાજના ચિહાંતો સમજવ્યા અને “ ધામિંક સત્તત ' ઉપર સમાજ” 
જવનની રચના કરવાની પ્રેરણા આપી. પરિણામે, તા. ૩૧ માર્ચ 
૧૬૧૭ ને રવિતારના શેજ સુખોઈ “પાર્થના સમાજ 'ની . સ્યાપના 
થઈ.1 આ મ'ડળાનો સુખ્ય ઉદ્દેશ સમાજ-સુધારણાને હતો/ પરું 
ઈશ્વરને દણિ સમીપ રાખીને જ જવનની સર્જ પ્રહૃત્તિએ કરવાવું' 
તેના ચાલકોએ નિર્ધાયું” હતુ.” સમાજમાં દાખલ થનારતે “ સર્વ 
સૂપ્િતા ઉત્પન ફરનાર એક જ ઈશ્વર છે એમ હુ' સમજું છું અતે 
મૂર્તિપૂન્ન ઉપર મારી શ્રદ્ધા નથી '-એવા ધામિક સિદ્ધાંતને! સ્વીકાર 

* નૃ્વા, વ. ૬,, પ ૯. 

4 એજન, પ. ૩૫. 

ગક “3૮ 02311 શદંઝ ૦૫૬ ઝટ ૦ત ઉ૦ર્ત ૩પ્તતેં ૯21૦૬૯ ક્ષા 

દઉટ શંથાતિંડ ૦4 શપાળકત 4૮દાંપાંદુ.” 

-- ₹દટટ્ ૦, કિટ દ૦ સઇ પડા ' ટહ્ટે 7 ઉ.%. 
ઉંધાડ (19271, પ૦ ૬૫૪. 

* 
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નનન: 

કરવા પ્ડતો. આ ઉપરથી પ્રાર્થનામમાછી મ'ડળ આરભમાં 
* એકેશ્ર? મ'ડળી? તરીકે એળખાતુ. 

ધરર્મ્ચર્ચાતી ઊણુપ સુબઇના ગ્રુજરાતી સુધારક મ'ડળમાં 

સૌથી પ્રથમ નમ'દતે જણાઈ હતી, છુ, વ, સભ!-જેમાં એ વખતે 
સનઃસુખરામ સૂર્યરામ અતે રણુછોડભાઈ ઉદયરામ નેવા સશ્યો 
હત્તા તેમાં ધામિંક અને રાજ્ય વિષચેોદ ચર્ચ વાની રીતસર મના 
હતીઃ * તેથી નમ'દતે ધર્મ-તત્વ-ચર્ચા સારું મુંબઇમાં જુદી “ તત્ત્વ 
શોધક સભા (૧૮૬૦) ર્થાપવી પડી.--જે કે તેણે આ સભા દારા 
“થાદાધર્મ' નામતા પુસ્તકને! ગુજરાતી અતુવાદ હીરાચ'૬દ કાતજી 

ડવ પાસે કરાવીને ૧૮૬૪ માં ગ્રગટ કર્યો વે સિવાય એ દિશામાં 
કશું તોધ્પાત્ર કોય કયું” નયી. 

અમદાવાદ ખાતે સુત્ત ગાકુલછ ઝાલાના મિત્ર પડયા 
દાલતરામે “કોઇ પ્રકારે ધમાં સબધી લેકતે સાત મળે 
તૌ સારુ'' એવી પ્રચ્છાતે વશ થઈને ઈ. સ. ૧૮૫૭માં 4 
“ધર્મસભા' નાસનતી એક મ્ડળી સ્થાપી હતી. તેતુ* આખુ' 

નામ 'તણીશ્રમ ધમંસભા' હત. “ત્યાં નાગ? આદિ ગઝાતિના 

* તમ'દે આતે! સખત વિરોધ ડરેકે. તેને પરિણામે, પાટળથી 

છુ વ્, સભાના કાય'વાહકાએ આ પ્રતિખ'ધ પાછા ખેચી લઈને “ઇશ્ચરે 
અવતાર લીબ્રા નથી? એ વિષ્ય પર કવિ પાસે વ્યાખ્યાન કરાયયુ* હજુ. 
આ તેમજ “કાહાધમ 'સો અતુવાદ પ્રસિદ્ધ કયો તે હકીકત બતાવે જે કે 

નભ'દ પર તે વખતે ભાહ્મ સમાજનો પ્રભાવ પડ્યો દતે. 

$ શી વિષ્યુપ્રસાદ ૨. ત્રિગેરીકૃત “ અર્વાચીન ચિન્તનાત્મક ગજ, * 
પુ. પહ, તેમણે આ દકીડતને અગે મ, સૂ: ત્રિપાડીરૃત “ સુજ્ઞ ગેરૂવક 

ઝાલા તથા વેદાન્ત 'તે આધા? લીધે છે તે ' અર્વા ગ7૮ના રખાદ્શન 'તા 
કરતાં વિરોધ મમાણુભૂત છે. # 
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લોકો એકત્ર ચઈ ધમ'વિષયક પ્રકરણના સ'વાદ સાંભળતા અતે 
ખાળકાતે સ'પ્યાવ'દનાદિ શીખવવામાં આવતુ'.' ઈ. સ. ૧૮૫૮માં 

ભોળાનાથ સારાભાઈ અતે રણુછોડલાલ છોટાલાવ આદિ ગૃઠરથે 

તેમાં ભળ્યા તેમાં ધમ'-તત્ત્તની ચર્ચા-તિંચાર'ના સારી પેઠે થવા 
લાગી અને “ધર્મ'પ્રકાશ' નામે મામિક પત્ર પણુ એ સસ્થા 
તરધથી પ્રસિદ્ધ કરવાને! પ્રબધ થચે।. * અધરી ભાષામા લખાયેલા 

* જરૂરિયાતના પુસ્તકો તે સૌતે સમન્નય તેવી ભાષામાં લખાવવાં-- 
એવી એ સભાની ચોજના દતી. પ્રથમ તો ત્યાં ખાસ ભક્તિ થતી 
નહીં, પણુ પછી તેમાં ભજન વચાવા લાગ્યા એટલે ૧૮૭૦ના મે 
મહિનામાં એ સભાનુ' નામ “ભક્તિ સભા' પડયુ” આ સભાનતા 

કામ અગે, તેમ તે પહેલા, ખાહા સમાજતુ સાહિત્ય વાચવામાં 
આવતા, ભોળાતાયના વિચારોનુ* પરિવર્તન થયુ'. પછી કાળકમે 
“ધ્મસભા'તુ' કામ શિથિલ થઈને બ'ધ પય્યુ.-1 તે જ અરસામાં 
ભોળાનાથને મહીપતરામને! સગ ચતાં ગત્નેને “ ગુજરાતમાં ધર્મના 
વિષયમાં ડાઈ મહા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર લાગી?. તા. ૧૭ ડિગે બર 
૧૮૭૧ના ર।જ અમદાવાદમાં પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ (પછીથી સાતમા 
એડવડ) ની માંદમી નિમિત્તે એક માથ'ના સભા ગોઠવવામાં આવી 
તેના શુભ પરિણામ ૩પે તે જ દિવિમથી એકેશ્વરની _ સાપ્તાહિક 
ઉપામનાની શરૂઆત થઈ અને “ પ્રાર્થના સમાજ 'તી સ્થાપના થઈન 

અમદાવાદની પ્રાયના સમાજનુ" મૂળી પણુ બળ'ગાળાની 
*્રાછ્ા સમાજમાં હતું. તેતા મુખ્ય સ્યાપક ભોળાનાથ હતા તેમણે, 
કૃષ્ણુગવત્ર કઠે છે તેમ, “ પ્રાર્થના-સમાજ્તે એક જવલત ૪વ'ત 

* અર્વા ચિ, ગઘ,' પૃ ૫૯-૬૦, 

નૃ કૃષ્ણુરાવ ભાળાનાથકૃત 'લેોળાનાથ સારાલાઈતુ' છીવનચરિત્ર, 
“પ. ૧૧૩-૫૫૪, ટ 

ઝૂંડ * ધમવિચાર ', પૃ હ, પાદડીપ. 



સ'સ્ફાર્પીડિકા ૨૯ 

ળળ બનાવ્યુ'.'* તપષદે આ પ્રાર્થના મમાજની ઉત્પત્તિનાં કામ્ણોનુ* 

પૃધક્કરગુ ઢયું' છે તે થળે અરે સાચુ છે, તે ટહે છે : “ અચેસર 
કરહીપતરાપ ત્તપા ભેળાનાપનાં ક્લેશષ્િસ શિત્ત (સ્તસાતિતા 
નિમિત્તતા ટટાથી ), ભક્ષમમાજ્ના મતવાળા સત્મેન્તાથ ટાગાગ્તે 
સહવાસ (૧૮૬૪-૬૪), નડું કઈ કરવાને ઉસ્કેરાયેલુ' મત (ક*- 
મનતદાસ મૂળછની પે), છેક જું તતો તજ પડવુ' એ તિથષ, 
ચેદાદિક ન માનવા વિષે, ક્વશરત પથમ બહાર પડવાધા તોક નહિ 
એચાપ માટે યુક્તિપયોમ એ બધા “ગ્યુ મમાઇ તી ઉત્પત્તિતાં છે '' 

બઆરભમાં અમદાતાદ પ્રાથના સમાજમાં નિરાકામ એકેશ્વરની 
માર્થના અતે સ્તોવોને। કાર્યક્રમ ઇતો, પછી તેમાં ઉપદેશ 
આપવાતુ* રર થયુ* 3૮૭૪ સુધા પ્રા. સ. તી બેઠક પ્રે. ૨1૨ 
ર્નિગ કોલેજમાં મળતી ઈટ શ. ૧૮૭૬માં પ્રાર્થના મમાન# 
મહિ બ'ધાયું. ૫૧૮૭૭ ના માર્ચ સધીમાં સમાજ્તા ૧૦૮ શભ્યો 
હતા. તેમાં ધણા બ્રાહાણુ, ક્ષત્રિય અને વાજિયા અને થોડાક કણુભી, 
સુથા?, લહાર, કોળી હતા, વળી એક સુસ્લિમ અતે એક પારસી પણુ 
'ઘતા, હરિક/નતે તેમાં આવવાની છૂટ નહોતી. ખ્િિસ્તી આવતા. 
સમાજમાં આવનારાએએ પોતાતો જૂનો ધમ છોડયો નહોતો, તેમ 
શુભાશુભ કમમાં પણુ ફેરફાર ક્ષો નહોતો, “એક સવ'રાક્તિમાનતી, 
મૂર્તિ કે છબી વિના 'અતે મષ્યરય ગુરેની સાહાય્ય વિતા, શક્તિ 
કરવી અતે જગદીશ્ર, પોતે નટ મતુષ્યનાં કગ પ્રમાણે રડોભૂ'ડા 
બદલે આપશે' એમ તેઓ માનતા, ભોળાતાથનતા અવમાત ખાઠ 

મહીપતરામ પ્રા. સ. તા અધ્યક્ષ ચયા હતા. તેમસે પ્રે. ર1. ટ્રેનિંગ કોલે" 
જમાં ભણુવા આવતા ગુજરાતના પ્રાથમિક શિક્ષકને પ્રાત સ. ના 

*“શે ન સાર્સ્મઈસુ' જહ,” પ્ર ૧૧૮-૧૧૯ 

1 “ધમ'વિચાર ?, પૂટ ૨૯, પાડ્ટીષ. 



૩૦ પ્રકરણ ષહેલુ' 

સિદ્ધાતાતે ઉપદેરા કર્યો હતો. * મહીપતરામના પુત્ર મમખુભાઈ એ 
પિતાએ મ્યાપેન ' ત્તાનસુધા? પત ઠ્રાગ। પ્રાયં'તા સમાજતા દૈતવા” 
સિહ્ધાતતે ચોકકમ આકા? આપ્યો હવા, લાતશ'કર્ ઊમિયાશ કરની 
સહાયથી સમાજ તરક્થી વિધવા ઝૃ& તેમ-૮ અનાથાશ્રમની 

રથાપના થઈ હતી સીએ માટે આ અમ્મામા અલાયદી “ પ્રાર્થના 

મડળી? પણુ નીકળો હતી 

“પ્ૃશ્િરપ્રાથ'તામાળા 'મા પ્રાયતા સમાજતા ધમ'-સિદ્ધાન્તો 

નીચે સુજગ બતાવ્યા છે 

૬ (૧) જ%શ્િર એક જ છે તે સૃદિતિ। ઉત્પન્ન કરતાર, (તેને) 

ર્થિતિમાં ગાખનાઃ તથા (તેતે) સ હાર કરતા? ઠે સૃછ્ટ પદાર્થોથી 

તે ભિન્ન છે, એના વિના બીને પ્રઇ પણુ દેવ નથી, તે ગવત, 
સર્વવ્યાપી, મવ'શક્તિમાન, ન્યાયકારી તથા દરુણામય પચ્મ પવિત્ર 
છે તેજ ઈથધગ પૂન્ય છે 

(૨) ભક્તિ એજ ધમ છે 
(૩) સપ્રેમ શ્રદ્ઘા, ઉપામના, સ્તુતિ, પ્રાર્થના અતે મદાયા? 

એ ભક્તિ, 

(૪) ભક્તિ વડૅ ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે, અતે આત્માનુ 
એહિંક તથા આમુષ્મિક કત્યાણુ થાય છે ” 4 

પ્રાર્થના ઞમાજનતા ઉદ્દેશમા મૃ્તિપૂન્તના નિષેધતો ઉલ્લેખ હોવા 

છતા અહી તેને! ઉલ્લેખ નથી તે બતાવી આપે છે કે એકદમ 

* આ શિક્ષક પ્રા સ ના કેટલાએક સસ્કાર લઇને ગુજરાતનાં 

ગામડાઓમાં ગયા હરો તે સિવાય તે? પ્રા સ ની હીલચાલ નમમદાવાદ 
શહેરના અક વર્ગ” મા ન મચ રિત હતી 

14 “ઈશ્વરપ્રાથ'નામાળા ' (૬૦૯), પ્રસ્તાવના પછીનું પાતુ* 



સ'સ્ડારપીડિકા ૩ર 

લેકવિરુદ્દ પડવાની નીતિ તેના સ્યાપકોાની નડોતી. મહીપતરામ 
તો રાત્રમોફનરાયના ન્સેટલા કડક મૂ્તિપૂન્નવિરાધી હતા શોળાનાય 
અતે રણુછેડલાન વચ્ચે આ વિષયમાં તીત મતભેદ પકડ્યો તે વિવાદ 
ચાલ્યો, આખરે શોળાનાથતી જીત થઈટ ૧૮૭૭માં તેમણું મહીપત* 
રામ અતે લાતરશ કરતી ભદદથી સમાજના સભ્ય પાસે પાંચ નિયમો 
પાળવાની પ્રતિજ્ઞા ઘડી કાઠી તેમાં નીચેના ખે નિયમ * સુખ્ય 
હતા “ (3) નિત્યોપાસનામાં ઈશ્વરની પ્રતિમા અયવા અન્ય 
કાઈ સણ વરતુતી આરાધતા કરીરા નહિ; (૨) કેઇતી મધષ્યસ્યતા 
વિતા કેવળ ઈશ્રગ્ની ૪ શુદ્ધ ભક્તિથી મારો મોક્ષ થગે એમ હુ 
માતીશ. ”* સુ'બધની પ્રાર્થના સમાજે વૃતિષપ્ત્નનાો હમેશતા 

પૂ”્તવિધ્વિમાથી નિષેધ ઝર્ષો હતો, પણુ લગ્તાદિ પ્રસ ગાએ મૂતિ- 
પૂજતા નિષેધ તેમાં આવી «તો નહોતો 1 આ ઊષુપ છેક 
૧૯૨૦ માં દૂર થઈ આમ મૂરતિ પૂના નિષેષ બતે એકેગશ્રરા- 
પાગના પ્રાર્થના સમાજના સુખ્ય ધર્મસિદ્ધાન્તો બન્યા 

મુબઈ અતે અમદાવાદની ગ્રાથષ્તા સમાન્નેએ ધામિષક 
આદશો અતે સિહાત્તો બાહા મમાજતા રાખ્માં હતા તેમ છતા 

એ છાહા ચમાજતી શાખાએ નહેતી, તેમ ખાહા મમાજના પ્રયત્ન 

છતાં, તેતી કોઈ શાખા સાથે પ્રાર્થના સમાજ ભળી નહોતી. ખાલા 

સમાન હિદુ સમાજથી અલગ પડીને નવીન ધક તરીકે ભાદા 

*નસોર ટ પૃ ૬૨૪ 

€ *4&ડ$ જ [ઇત્તલટ, દડિટ ૬4032] ૩૬૦81615 1તતાંતિદલ્ઝ પતત 
દટાદ ર્વે1% ૪૦૮૬210 ૦ર્કા?, 1101૪185 દઝલત્ટઈડ? દ38દ દ 2082 

ઉદ ઢો1૦જટર્લે ૦01 દ૯ ૦૮૮૩૬1૦0 રડ 22૮૬00૪૪ 88 ૦ ટઃ 
દઅજઝઝ/સ્%'--પઉઇઝ્ત. પડેઘઈઝપ્તતત્છુ ઉંટ ૪૬.1 છિત્દ્દણ 

5018ઉટ (1912), 'દ્રા. જ ₹.' મા ઉડ્ત. 



ફ્રૃ પ્રકરણ પહેલુ' 

ધમ'તે મનાવડાના પયત કર્યો તે પગવુ” પ્રાથના સમાજે ભયું” 
નહિ, તેભ ખ્િમ્તી ધમના માગ તર્તવો! ન અપનાવતાં, વેદ, ઉપનિ- 
પદની સાથે મદારષ્ટ્રીય મતોતી પરપ૫ગગત વાળીતે! ઉપયોગ 
કરીને ભાગવત ધપ્ર'તુ સાતત્ય ન્નળવવાને। પ્રયાસ ટર્ષ હતે. ડો. 

ભાડારકર અતે બોાતાથ ઉપર તુકાગમતી અમર ઘણી હતી 
ભોળાનાયે પ્રાર્થના ચમાજતા ઉપયોગ ગારુ “ઈ શ્િન્પ્રાથ્નામાળા' 
૨ચી તેંમા કેટલાક મમી અભ ગોના અનુક? ગુમા લખાયેના અભ ગે। પણુ 
છે. ડે] ભાડારકરે સવધર્મસમભાવ અતે શકાતિક સત્યભકશ્તિતે તેતી 
શ્રદ્ધાના બે નૂતન શ ગે। તરીકે ગણાવીને પ્રાર્યતા મમાજ્તે અતિરાયે।ક્તિમાં 
નીીન મુત્તિપથ ( ૈૅ કપ્# 12130૦0388103 )* તરીકે એળખાવી 
શતી. તેમ છતા સુબઈ તથા અમદાવાદની પ્રાર્શના સમાજના અપ્રણીઓની 
નીતિ પોતપોતાના ધર્મમાં અતે નાતમાં રદીતે % સુધારા કરવાની 
હતી એટવે તેએ બ ગાળના ભાહ્મ સમાજતી માકડ હિંદુ મમાજનો 
તિરમ્કા? કે બદિષ્કા? પામ્યા નહિ શ્રી વિષ્ણુપ્રમાદ ત્રિવેન આને 
દિદુ સમાજની સરક્ષક જૃત્તિતો વિશ્ત્ય કહે છે. 1 

પરતુ આતે અથ એ નહિ કે ગુજરાતની વિશાળ હિંદુ 

જનતા પર પ્રાર્ચતા સમાજતી ધાિક પ્રવૃત્તિતો કાઈ ચિર- 
મ્થાયી પ્રભાવ પષ્યો હતે1. પશ્ચિમ ભારતમાં એક જુદા ધમ તરીકે 
પ્રાથના સમાજને! સ્વીકા? થયે નથી એ હકીકત છે સતે ૧૯૫૧ના 

“જીએ '* ટટતં૦તત, 1રેર્ટાઇ1૦% દ્વળતે રિ૦૩1)દ૪, ' જી ૧5 

અડી પ્રા સ ની વિશેષતા બતાવવાના ઉત્સાહમાં ગ ભાડારકરે તેને 

'ત્ટઇટર્તાટવે દરા કા૦ત ' કહેવ છે તે પણુ ચયાધ નથી કેમકે પયગ બર 
સ્થાપિત ધમષ, જેને “કુરાન! કે “બાઇખલ” નેતા ધમત્રચ હોય, 
ત્તેને જ “ તટ૪લ્યાટર્તે દ્ટા1૬101) ' કરી સકાય છે 

4 જએ! ” અર્વા. ચિ ત્રલ', પ ૨૭ 
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વસ્તીપત્રક્માં પ્રાચનાસમાજીઓને બાહ્ય વિભાગ નીચે દાખલ 
કરવાના હતા તે પ્રમાણે સરતમાં ૯ અને રેવાક'હામાં ૪ તએ રીને 
૧૭ માણસોને દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ૧૯૨૧ ના વસ્તીપત્રકમાં 
ગુજરાત ખાતે એક પણુ માણુસે પોતાને ભાલ ધમ નોંધાવેલ 

નહિ તેથી ૧૯૩૧ તા વસ્તીપત્રકમાં એ વિશ્ઞે જુદી નાંધતી સગવડ 

રાખી નણેતી. પ્રાથના સમાજ સામાન્ય પ્રજાને! વિકાસ છેવટ લગી 
સ'પાદન કરી શકી નહિ તેનાં ચાર પાંચ કારણે! છેઃ (1) તેના 
અગ્રણી કર્યકર્તાઓનાં પોષાક, રીતભાત ઇલાદિ અ રજી ઢબના હતાં. 
તેમનુ' માતસ સરકારી અમલદારના નેવું અતડું પણુ ખર. 
પ્રાથ્નાસમાજીએ સાસુદાયિક ગ્રાથ'તા સારુ રતરિવારે એકઠા થતા. 
આ રીતે પ્રાર્થના કરવા એકઠા થવુ એ હિ'દુ ધર્મકમ'ની પર્ પમમાં 
નથી. એટલે પ્રાર્થના સમાજની આ પ્રવૃત્તિ સ્વધર્મીઅઓઆનતે આકષષવાને 
બદલે શ'કાસ્પદ બની રુહી, તેમને વિશે કહેવાવ! લાગ્યુ કે “પ્રાથ'ના- 
સમાજીઓ એક પ્રકારતા ખિસ્તી ધર્મ જ પાળે છે, પણુ ન્યાતશનતયી 
જુદા પડત્રાની ખીકે ખુલ્લી રીતે ખ્િિસ્તી ધમ સ્વીકારવાતી હિ મત 
દાખવી રા૩તા તથી-તેથી આ ત્રમાણે કરે છે. (૨) અમથવાદ 
મથતા સમાજતા કાર્ય કર્નાએ વિદ્દાન વિચારકો હતા, દેરાહિતથિન્તક 

દતા તેમ ખુદ્ધિવાદી ખતે વ્યક્તિસ્વાત'ત્યવાદી હેતા. પયુ ધર્મ- 
લાગણીતી ઉત્કટતા તે ઉમ્રતા, જેના ગેપયા ધમ પ્રચાર પામે છે તે 
એેમતામાં નહોતી. ખાહા સમાજની માફક પ્રાથના સમાજે “મિશનરી? 
પશૃત્તિ દાથ ધરી હોવા છતાં તેતુ' કશું ફ્લ આવી થકયુ* નહિ 
તેતુ' કારયુ આ છે. (૩) પ્રા્ય્નતાસમાજીએ સમાજસુધારકો પષ્યુ 

દતા તેથી રૃહિચુસ્ત જતસમાળને તેની પ્રત્યે ઝડપથી પૂર્વગ્રદ બ'ધાઈ 
ગયો. (૪) વેની પુરોગામી “ભક્તિ સભા'એ કયું” હતું તેમ પ્રચતિત 
શને! દારા લે!કોતી ભક્તિભાવનાને નનમત કરવાને બદલે, તેમાથી 
વિષ્ણ, મ0ધન, કેરાવ આદિ સાકાર કશ્િરનાં તામ! ડ્ર કરીને. 
શ્માજે એવી પ્રાર્થનાએ ગવર્ાતવા માંડી ડે જેના હાળ પષુ પ્રચલિત 



૨૪ ક પ્રકરણ પહેલુ 
ન્્્ન્્્્્ગ્સ્ઝ્ન્-- 

ભજતોતા ઢાળથી જુદા હતા, આ વસ્તુ પણુ પ્રા. સ,ના પ્રચારને 
જૃટલેક અશે અવરોધક હતી. (૫) હિ'દુ ધર્મનુ વર્ચમ્વ સામાત્ય 

લેક ઉપર થજી પણુ પહેલાંના જેટલુ' જ હતું. થ્રી વિષ્ણુપ્રમાદ 
ત્રિવેદી કહે છે કે ગુજગતમાં ધામિંક નવવિધાન પાર્યના સમાજે 
કયું ,* પરતુ ઉપયુકત કારશઈસર પ્રશ્ત ઉ૫૨ પ્રા. સ, ની અસર 
એટલા વ્યાપક અતે ઊંડા પ્રમાણુમાં થઈ નકોતી એટલે તેતે માટે 
એમ કરી શકામે નહિ ખરુ જેતા ગુજરાતમા પ્રાચીન ૫૦ પરાતી 

ઘર્મભાવનાતુ પુનવિાન તો! કેક ૧૮૦૦ ની સાલથી સ્વામીનારામણેં 

શરૂ કરી દીધુ હતુ, 

આમ છતા પ્રા સ. ખ્િર્તી ધમ" અતે સસકૃતિના 
આકમણુના પ્રત્યાધાત રૂપે પશ્રિમ ભારતમા ઉદ્ભવ પામેલું વિશિજ્ઠ 
સાંરકારિક આંદોલન છે તેની કોઇ ના પાડી શકશે નછિ, પૃવ તમ'દતી 

ઉચ્છેદક પ્રકૃત્તિ પછી શિક્ષિત ગુજરાતી સમાજમાં ધર્મ-તત્ત્વની 
નવીન વિચારણા પ્રાર્થના સમાજથી શરૂ ચઈ તેમા કેઈ ર'કા નથી. 

આય' સમાજ 

ઈ સ ૧૮૯૪ સુધી સુ'બઈ પ્રાર્થના સમાજતુ નયા 

કામ ચાલતુ હતું તે સ્થળે, એટલે કે ગૌરમામ રસ્તા પર ડો. માણેકજ 
આદરજીની વાડીમાં, ઈ. સ. ૧૮૭૫ ના ઝએપ્રિલતી ૧૦ મી તારીખે 1 
પ્રાથના મમાજતા કરતા વધુ તેજસ્વી અતે ઉત્કટ પણુ તત્તતત* 
સરક્ષક ધમ-સ'ર્યા “ આય' સમાજ 'ની સથાપના ચઈ, 

૬ આર્ય સમાજ'ના સ્થાપક સ્વામી દયાનદ સરસ્વતીના 
આ-્મહાત કાર્યની પાછળ તેમના પ્રજ્ઞાચક્ષુ ગુરુવય" વિરજાન દછતી 

* જુઓ “અર્વા ચિ ગદ * પૃ પ૪ 

4 *શાર્ધ્યર્મેજ્ઞીયન' (રતાતવિઝાત જાર ઔર સાદર 
આત્નારનગી), (ર. ૧૧૬૧૧ પ. ૧૧૧ 



સ'સ્કારપીડિકા છ ૭૫ 
-્ન્ન્્ન્ન્ૅન્ૉન્ગન્ક્-*-- 

ગ્રેરણા હતી. વેદાધ્યયનને અ તે ગુરુદક્ષિણામાં થોડાંક લવિ'ગ આપીને 
દયાન ચુદુતી વિદાય લેવા ગયા ત્યારે ચુરુએ તેમની પાસેથી 
ભાર્તવપં [માં પ્રાચીન આયધ્મંને! પુતરુહાર કરવાનું વચન ગુરુદક્ષિણા 
તતરીદે માગી લીધુ, * ગુરુનો આદેશ માથે ચડાવીને દયાન સમશ્ર 
ઉત્તર હિ'મા વ'રેળિયાની માકક ફરી વળ્યા, તેમણે ડેરડેર 
મૂર્તિપૂન્નનિષેધના વ્યાખ્યાતા આપીતે ભાગવતધમ'તુ' ખડત 
હ્યું". તેમના વ્યાખ્યાતે! માંભળીતે અતેક બાહામણાએ પોતાની 
વ'શપર'પગપ્રામ દેવમૂતિગએાતે ગંગામાં પધરાવી . દીધી. 4 
“ઈ. સ. ૧૮૭૪ મા સુબઈમાં દયાન'રે ખે સાસ સુધી વેદધર્મ 
વિશે વ્યાપ્યાતો આપ્યાં. વલ્લભમત્ ૫ર આકમણુ ટરીતે તેમણે 
રષ્યુવામાં ભારે (ખળભળાટ મચાવ્યો! અતે સુધારક પક્ષને પ્રોત્સાહન 
આપ્યુ*. પછી અમદાવાદ પ્રા્થતા સમાજ સ દિરમાં તેમતી ધામિષક 
રે મામાજિક વિષમેર પર વ્યાખ્યાતસાળા મોન્વઈ, સ્વામીજીએ 
જોળાનાથ અને મહીપતરામ ત્તેડે વેદધર' ૫૨ લાં'્ી ચર્ચા ચવાવો 
અતે “ પાર્થના સમાજ ' તે બદલે “ આય' સમાજ ! નામ રાખીતે 
ક્રામ કરવાની તેમને સચતા ડરી. પરતુ પ્રા. સ. ના મચાલકાને 
પદપ્રામાણ્ય અતે પુનન્ટન્મતો સિદ્ધાંત સ્વીકાય નહોતો, તેથી 
ભ્ન્તેના મેળ ખાધે તહિ, છેવટે સ્તસરકારનુ' રક્ષણુ ટેરવાતુ' બળો 
આપે અતે આદશ ધમમય જીવન ગાળવાતે। માગ દોરી આપે તેવી 
ન્વત'ત્ર સસ્થા રથાપવાની «૪૮રર અમકળતા, ૧૮૭૫ મા, આગળ 
*ેયુ* તેમ, ઝુ'બઈ ખાતે ઘ્યાતદે “ આય સમાજ 'ની ગૌપ્રથમ 
ર્થાપના કરી. 

* સ્વામી સત્યાન'દક્ત “ શોશર્ફ્ચાસક્કરશાર , ટિ કં. 
પુ. ૬૬-૬૩ 

નૃ 1ઇટ ૯ાદઇઇડદારપ 1॥ધ્લા1ટટા૯૦૬', કતડર્તઠ 1870, વૃપન્સ્ટર્ત 
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૩4 પ્રકરણ પહેલુ' 
આય' સમાજતી સ્થાપના પછી દયાન દશ જ વર્ષ 

છવ્યા, પણુ એ દશકામાં તો તેમણે દેરાભરમાં સાચે વેદધમે 

વિસ્તાર્વાનુ' મહાન કાર્ય ચે દીધુ*. તેમનુ” સુખ્ય કાયષ્ષેત્ર પન્તબ 
હતુ. ત્યાં આરભમાં તેમણે થાઇ સમાજના આશ્રમે વાખ્યાતો 
આપ્યાં, પણુ પછી થ1. સ. સાથે મતભેદ ચતાં, ૧૮૭૪ ના જનની 
૨૪મી તારીખે તેમણે લાહેમ્મા “ આર્ય સમાજ 'ની સ્થાપના કરી. 
એ જ વર્ષમાં તેમણે દિલ્હીના સુપ્રસિદ્ધ ' કેસરી ' દરબારમાં વેદ- 
ધમના પતિનિધિશ્તરીકે હાજરી આપી. * પુરાણુ, ત'ત્ર અતે સનાતન 
ઘર્મતો વિરોધ કરીને દયાન'દે મૃતિપૂન્નનુ' શાસ્્રીય પદ્ધતિએ ખ'ડત 
કયું” હતું. તેમને અવતારવાદમાં શ્રહા નહાતી, એટલે મતુષ્યકૃત 
ગ્રથોતે તિરસ્કારીતે માત્ર અપૌરૂષેય એટલે તેમની દદિએ ઈશ્વ- 
પ્રણીત વેદને જ સત્મ તરીકે તેમણે ગ્વીકાર્યો હતા ને ઉપદેશ્યો હતો. 

દયાતદંતુ મોટું કાય “રાહિ 'તુ' હતું, પરધમષમાં 
વટલાઈ ગયેલને હિન્દુ ધમમાં વૈદિક વિધિ અતુસાર પાછા દાખલ 
કર્વાતુ' આર્ય સમાજે સ્વીકાયું. આથી દિ'દુ સમાજ ઉપગ વટાળ 
બને લગ્ન દામ યતો પરધમીંએઓતે! ધસારો અટકયે!. દિ"દુ સમાજમાં 
ધમ'તે નામે ચાલતાં વહેમો, વિધિઓ અને કુર્ઢિઓતે। પણુ આર્ય 
સમાજે અવરેધ કર્યોઃ દયાત'દતા વેદ્ધર્મપ્રચારે હિ'દુઓની ધામિ'ક 
અસ્મિતા જગાડી અતે રાષ્ટ્રિય અસ્મિતા! માટે ભૂમિકા તૈયાર કરી આપી. 
ટ્કર્મા, હિદુ જનતાતુ' સ'ગઠેન સાધીને આય મમાજે તેને વિદેશી 
ધમા આક્મણુ સામે ટકી રહેવાતુ બળ આપ્યુ. 

ધમ'શાધતને અતુષ'ગે આય સમાજે રિક્ષણુ અને મમાજ- 
સુધારાતે પળુ કાર્યકમ રાખ્યો હતો. સસ્કૃત ધાર્મિક સાહિદય 
તથા સ'સ્કૃત ભાષાના અભ્યાસને તેનાથી વેગ મળ્યો, આધુનિક 

* ર, ઘે, ગ, પૃ. ૧૨૨ 
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ભાસ્તમાં રાષ્ટ્રિય કેળવણીના મ'ડાયુ આય સમાજથી થયાં છે. 

પ્રાચીન હિંદુ સરકારવાળી, ફુલપતિના આશ્રમે! કે નાલ દા તે તક્ષ- 
રિલાનાં વિઘાપીઠતુ' સ્મરણુ કરાવે તેવી શિક્ષણુ-પ્રણાલી ધુનર્જવિત 
કર્તા સારુ સ્વામી દપાન'દે દેશભરમાં વીસથીયે વધુ સુરુમુળે સ્ષાપ્યાં 
“હતાં, ઝેળવણીમાં ધમ, શરીરવિકાસ તયા ડન્નરસાનતે મહત્ત્વ 
આપવાની હિમાયત અર્વાચીન યુગમાં સૌથી પ્રથમ સ્વામી ઘયાતદે 
કરી છે. અસ્પૃશ્યતાનિવારણુ અતે દલિતેહારમી વ્યવરિથત 
શરઆત પણુ તેમનાથી થઈ છે. ઔડેળવષી અતે ઔંસ્વાત*ત્ય 
પર્વે દયાન'દના વિચાગ સુધાર્કોના જેવા ઉદાર હતા. તેમણે 
સાતિશેદ ઓછા કર્યા છે. કન્યાવિધ્રાનમેો, વિધવાઝૃહો અતે 
અનાથાશ્રમે! શ્થાપીતે એ દિશામાં આય સમાજે સક્રિય ઞેવા બન્નવી 
જે. મણિલામ કહે છે તેમ, “ એશે જ આપણુને પાથાત્મ અ'ધકારની 
નિદ્દામાથી જમ્રત્ કરી પૂર્યાભિસુખ કર્યા છે. '* 

નમ'દનુ' વિચાર્પરિવર્ત'ત 

ઘ્યાનદે ઉદ્બોધેલી ધર્મ રક્ષણુની ભ્યવતાતે સમયમૂ્તિ 
અમરે તેની ઉત્તરાવસ્થા ૬રમ્યાન નવી જ રીતે પુશ્સ્કારી, આય 
શમાજ્તી ગ્થાપતા પછી એકખે વશ્સમાં જ નમદની ઉચ્છેદક 
સુપારા-પ્રશત્તિનાં વળતાં પાજી શ૩ થાય છે. એડ તરક એને સુધારક 

વગમાં સ્વા્યસુહિ, સ'કાચશત્તિ, અમર્ષાદા, અસત્ય, ભીદુતા અતે 
અમ'યમ રેખાય છે, અતે ખીજ તરફ, સાત વષા નિવત્તિ-પ્રશૃત્તિતા 
સ'થતતે અ'તૈ પ્રાચીન આય ધર્મના નિરત્તિમાગ ૫૨ તેતી શ્રદ્ધા 
એમે છે. “ રાન્્યરૂગ' લખવાને સંગે તે યુતિ, સ્મૃતિ અતે પુરાણુતા 
ચ્થાશક્તિ અભ્યાસ 8રે છે, વળી વેદાંત તથા યોગના ત્રથોનુ 
પરિશીલન કરતાં તેતે મમર્ છે 3 “કોઈ પષુ પ્રજાના 

* “સદગત ગઘાવદિ ', પૂ ૯૨ 

ક 
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આયાર-વિચારમાં 'પમ્વિત'ન કરવા માટે એની નિદ્દા કરવા કરતાં 
તેની શૃતક્ટાળની ભવ્યતા અતે ઉચ્ચ સરકારાનુ' વખાણ 

કરવાથી દેશભક્તિની ભાવના નગૃત યાય છે,” સમકાલાંન 

સ'બેગાો, શાસ અને ઇતિહાસનું પ*્શિલન અને જીવનતે। અતુભવ 
સમ ત્રિવિધ કારણોસર નમદના ચિત્તમાં મ્વધધમ'તા ગૌરવનો ખ્યાત. 
દૃઢ થતા, તેના વિચારોમાં ડ્ેરફાર્ થવા લાગે છે. પગ્ણિમે, તેને. 
પોતાની કાર્યતીતિ બદ્લવાનુ મુનાસિખ જણુય છે. સતે ૧૮૯૭ ના. 
અરસામા, પે।તે અગાઉ ઉપદેરેોલ સુધારાઓને ન્નહેર્માં વિરોધ 
કરીને નર્મદે નવીન નીતિ સમન્નવતા નનહ? કર્યું : 

“ આપણા સમાજમા ત્રષ્યુ સામાન્ય નીતિ છે : (૧) સુધારા- 

વાળા સમાજવાળાઓએ સ'સારી સુખતા વિષયર્માં ધર્મા, અર્થ, 
કામ, એ ત્રણુ પુરષાર્થીમાં ધ્મતે ગૌગ્ મખી અચ અતે 
કામ એતેજ આગળ પાક્યા--માત્ર (અમુક) સમયને માટે તહિ 
પણુ નિત્મતે માટે યુરોપના લોકના અથકકામ ઉપ? મોહિત થઈ 
તેએની નીતિરીતિએ તે પ્રામ કરવાને બોધ દેતા થયા. (૨) આર્ય 
સમાજ ર્થાપનારાએ તો સાષ્રાન્યની પ્રાત તે જ મોક્ષ, એમ 
ખુલ્લુ કહી રારીરમ પત્તિ વધારવાતે। ને દેરાભિમાન આર્યાભિમાન 

શાખવાતો બોધ કીધો (૩) સ્વધર્મનુ સગ્ક્ષયુ ને ન્યાયષુદ્ધિનું” 
પાલણુ--યાહાણુખુદધિનુ' માહાત્મ્ય અતે ટાત્રસુદિનું' ઔદાય, એ 
અમાર્ મત છે.”1 

નમદ જેવા પ્રભાવશાળી નેતાના આ એ]ચિતા પડ્ષ-- 
પન્વિર્તનતે પરિષ્ય7૩ામે ગુજરાતમાં સુધારક વગ'નુ જેર નરમ પડયુ 
અને તેની સામે સનાતન હિ'દૂ ધમનો પક્ષપાતી પ્રરક્ષક મત 

% નમારા કરતી પોતાની નોંધ , “ ગુજરાતી”, તા ૭ નવેબર 

૧૮૬૫ને! અ'ક 
4 'ધતતિચાર ', પુ ૮૦ 
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જાગૃત ચવા લાગ્યો, આય ધમ, આય સસ્કૃતિ અતે પ્રાચીન 
હિડુ જીવનપ્રથાને વિશદ બનાવીતે અપતાવવાને! ઉપદેરા એક ખાજુ 
નમદ અતે બીજી બાજુ આય સમાન તરફથી થવા લાગ્યો તેની 

અસર રૂપે નાસ્તિક પશ્ચિમપૂજક વગમાથી કેટલાક માણુસેો આ 
સાર્ કે તે સાર્ એ વિશે મૂઝવષ્ુ અતે મ થન અનુભવવા લાગ્યા 

થિયાસે।ફિકલ સેસધ્યટી 
બરાગર આજ અરસામાં ભારતમા થિયોસે[ક્કિલ સોમાયરીની 

શાખા તીકળો, અહી આર્ય સમાજની સ્થાપના યઈ તે? 
વર્ષમા ( ૧૮૭૫મા) અમેરિકામાં ન્યૂઝોક ખાતે ચિયોસોકિકલ 
સેોસાયગ શ્યપાઈ, તેતા સ્થાપકો કર્નલ ઓલકાટ અતે મડમ 
ખ્લેવેટ્ર્કી સ્વામી દયાન દતી પ્રતિભાઘી અ ન્્તઈ ને આય ધર્મગિદ્યા 
ભણી આકર્ષાયા હતા અમેરિકાની થિયોથો! શે ગએ દયાન દને 
સસ્થાના આચાય'પદે નિયુકત કર્વા હતા ૧૮૭૮ ના ર્રેશઆરિની 
૧૬ મી તારીખે કતલ ઓલકટ તથા મૅડમ બ્વૅવેટૂર્ઝી હિદ્મા 
આવ્મા; દયાનદે બન્નેનો સત્કા? કમી અતે તેમને હિંદમાં થિયોસો 
સેોણમાષરી સ્થાપવાની પેરણા આપી ક 

થિયોસે[્ીના ત્રણુ મુખ્ય સિદ્ધાતા હતા. (૧) સવશત્ર 

આત્મભાવ માનવો, (૨) પ્રાચીન તત્તરાસ્રોની ઉપાસના ફરવી, 
ભતે (૩) વિશ્રમા પ્રાકૃતિક ૩રતા અન્ય એવી જે કોઈ અસરે હાય 
તેતો શોધ કરવા 1 પહેલા સિદ્ધમાત અતુસાર થિયામોજીએ 
આાત્માન્તતિ, આત્મભાત અને વિશ્વમાત્રતા કલ્માણને! વિરતાર્ કરવા 
ચૈતન્યભ્ાવનાને અગ્રસ્થાન આપ્યુ. આ જ્રાવનાએ તથા તદ ગભૂત 

ચુમવિધાએ (૦૦૦૩119૪) મલિલાવ નશુભાઈને વિમોસોષી 

* 'ટ્સાનેટ્મારિલ ' (મૂન લેખક દેવેન્દ્રનાથ મુખોાપાધ્યાય, 

હિન્ટીમાં અનુવાદક ખાણું ધાસોરામ) (૧૧૬૨૨), પ ૨૯૬-૯ર 
ક “છુદ્્રન ગધાવિ '% “ર ૮૫૬ 



૪૦ ગ્રકર્ણુ પહેલુ 
1પ. #*.*-- પાત અટ તેએ નમ. *કપરઆજ. #“ૂ્નૂ્ન્-ક્ન્- 

ગ્રતે આકર્ષ્યા હતા. 1. જિ'દગીભર તેએ થિષોમે(, મો, ના સભ્ય રલા 
હતા. આ સુર્થાતુ' મુખ્ય કાય અષ્યાત્મ અતે યોગવિઘાતુ' ર્હટય 

શેધતાતુ' હતુ. હિંદુ ધર્મની મોગવિવ્યાનાં રહસ્થો! લોકો સમક્ષ 

મૂઇીતે નવશિક્ષિત તિંદુ સમાજને સ્વધર્માભિમુખ કરવામાં થિયે- 
મોફીએ નોંધપાત્ર ફાળે આપ્યે! છે. ધર્મનાં છિદ્દો પર પ્રહાર કગ્વાને 

ખદે તેતા ઉતમ અ“મોને તામ્વી બતાવીને થિયોમોપીએ હિંદુ, 
બૌદ્ધ અને જગ્યુસ્ત ધમ'તી સારી સેવા બજાવી છે, આ સેવાકાયતું” 
ઘણુ શ્રેય સૈડમ ખ્લૅવેટ્ગ્કીનાં અનુગામી કાર્યકર્કી એની બિસાન્ટને 
મળે છે. તેમણું બનારસમાં ગેન્ટ્રલ હિંદુ કોલેજની સથાપના કરી. 
તેમાથી કાળકમે હિંદુ યુનિવર્સિટીતો જત્મ થયો. ભારતની રાષ્ટ્રિય 
જ્તિમાં પણુ તેમતો ગ્મરણીય ફાળા છે. તેમ છતાં, થિયેગે!ન 
સો, ની વિશેષ અશર દક્ષિણુમાં થઈ હતી. ચુજગાતમાં તો તે અમુક 
જ્ક્તિઓનાં નાનકડાં જૂથ પૂરતી જ સર્યાદ્તિ હતી. 

આય સૂમાશ અને ચશિયે1. મે!.એ ખેત્રણુ વર્ષ સાથે કામ 

કયું, પણુ બન્ને વચ્ચે પછી સતનેદ પક્યો. દયાત'ધત” 
શિષ્યપદ સ્વીકારવા આવેલ થિયોસેફ્રિસ્ટ મ“ડળતે સમન્તયું 'ે 
* ફ્વામીનામાં થિયોસોાકિ જે અબેદભાવના સમન્નવે છે તે સ્વીકાર- 
વાતી રુચિ અથવા ચકિત નથી, અદ્દેતવેદાન્તની ભાવનાતે તેગ 
હસી કાઢે છે, અતે કેવલ વેદાભિરુચિ અતે ગ્વદેરાધર્માભિમાન એ 

“વિના મ્વામામાં વિરોષ નથી.*ન આ સનન્ેગોમાં, “ઘત્યાન્નારિઈ 

વરોધર્મ ': એ પ્પેયયૂત્રતે વરેલા મ'ડળને આય સમાજથી જુદા 
થવું પડયું. ખીજી તરક “ ચિચાસે।ફિવાળાએ પણુ આર્ષ દેશના લેશક 
જેમાં મહત્તાતે બદલે સિદ્ધિની નિકૃષ્તા માતે, છે એવા કેટલાક 
ચમત્કારો જારી રાખ્યા એથી...સ્વામીને થિયોમેફિ ગમત્રા માંડી 

ઉક. ઝા: જ. 



સ'સ્કારપીડિકા જર 
હતન તદ વનાાનોતાને રોન” - તસમડ૦” બા કડાના . ભે નાનેરા નેનઝાફમરડામક, ખસ 

નહિ. પરિણામે ઉભય પરસ્પ2 માનપૂર્કક જુર્દા પડચાં.' * 

સુધારાતુ' વિસર્જત 
ગુજ્ગતની આ ૭૫-૮૦ વષની (સ્વામીનારાયણું સ'પ્દાયથી 

થિષાઞો, સે।. સુધીની) ધામિંક સુધારણાનો સરવાળે અસર 
તપાસીશું તો જણાશે કે અ'તિમપામી: ઉચ૩દફ સ્તુધાર્કોની 
ગ્રજૃત્તિ હલે નબળી પડી ગઈ અતે પ્રાચીન હિન્દુ ધર્મ તથા 
સસ્કૃતિતે વિરુઠ્ઠ સ્વરૂષે પુનઃ પ્રકારિત કેર્વાતુ' કાય“ વિવિધ 
સશ્યાએ ને વ્યક્તિએ દામ ચોકસ સ્વ3્પમાં શડ થયું. 
ઈ. સ. ૧૮૮૧માં સૃધારાતા સેતાતી તમંદે “સુધારાએ બુહિ- 
ચાચલ્મ, પૃચ્છક ચકિત (અને) સાહસવૃત્તિ દેખાડચાં છે '$ એટલું 
તેને જમે પક્ષે નોધીતે સુધારીનુ' વિસર્જન કયું”, 

શ્રૌમન્ટૃસિ હાચાર્ય 

ઈ. સ. ૧૮૭૯-૮૦ ના અરસામાં, સુબઈ-અમદાવાદમાં 
ગ્રા્ધનાસમાજી, આયસમાજી અને થિપોસેાકિસ્ટ વતુ'ે! પોતપોનાતે 
છટ તરવોને લઈને હિંદુ ધર્મનું” શોધત કરવામાં પ્રશૃત્ત હતાં ત્યારે, 
વડોદરામાં ' મકાકાલ? નામના માસિક દ્વારા હિ'દુ તત્ત્વવિઘાને 
જગતની સઝ વિવાખાના શિખર પર સ્થાપવા મથતી, તેમજ 
યોગરાસ્ની ચમહકાગ્કિ વાતોનું છુદ્િધમાણિત રહસ્ય સમનનવતી 
વિત્વાર્મ્રેણી પ્રચલિત કરીતે, અને થોગતા પ્રથોગે! કરીતે, ત્રીમન્ટ- 
સિ'હાચામે: (૧૮૫૪-૧૮૯૮) પેોતાતી આસપાસ ચક નાનકડુ 
શિષ્યમ'ડળ ઊણું ડયુ હતુ', જે “શ્રયમ્સાધક અધિકારી વગ” ને 
નામે પ્રસિદ્ટ છે, તેમના યુત્ર શ્રી ઉપેત્દ્રાચાય તથા “ શ્રી વિવ? 
ગણાયેલ તેમતા પટૃશિષ્ય છોટાલાલ જીવનલાલ માસ્તરે નૃસિ'હાચાય'તું 

જક. “છ તમ 

૧ ધ, વિ, પ્. ૩૭. 



જ ,ત્રકરણ પહેલુ 
૬૯ થતાં લેકારમાં “ સતશુદ ધર્મ 'તે પ્રસાર કરવાની તેનામાં ઉત્કટ 
સહત્ત્વાકાંક્ષા ગી. તલ્નુસાર સક્રિય પ્રકૃત્તિ પણુ તેના શગ્સ્વભાવને 
છાજે તેવા લેખા લખીને અતે વ્યાખ્યાતો આપીને તેણુ ત(કાળ 
આર્ભી દીધી છતી, પરતુ તે પ્રશૃત્તિ મહારે અને પરિપકવ ફળ 
ભપે તે પહેલાં તેના પુરસ્કર્તાતે કાળે ઉપાડી લીધે. 

નમદ લાલુ જીવ્યો હાત તો પષ્યુ આ ફાય સફળતાથી 
કરી શકત કે કેમ એ રા'કાસ્પદ છે, તેનામાં વિઠ્ત્તા સ્મતે ઊંડા 
ધર્માતુલવ પુગ્તાં હતાં નહિ. આ પ્રકારતી યોગ્યતા તેના ઉત્ત?1* 

ધિકારી મણિલાલમાં ૯તી. નર્મદે સુધારાનુ' વિમજન કયુ” તયારે- 
૧૮૮૧મા-મણિલાલ મુ'બઇમાં સગ્કારી ગુજરાતી નિશાનોના ડેપ્યુટી 
એજ્યુકેશનલ ઈન્સ્પેકટર તરીકે કામ કરતા હતા. બરાભર આ જ 
અમ્મામા, તેઓ “કૉલેજમાં રહેવાથી આવેલ નારિતિકપર્ણું તજીને ? 
પહેલાંની પેઠે સ'*્યાવ'દનતે। ક્રમ પુતઃ ચાલુ કરે છે અને પૂવ- 
પૃથિમતાં ધર્મ-તત્ત્ત-સાતતી તુલતાતે અતે પ્રાચીન આય ધર્મ 

-“ તયા શાંકર વેદાત પર શ્રદ્ધા મૂકે છે. * વસ્તુત $ એ જ વખતે તેમની 

જાહેર પ્રરૃત્તિતા આરભ થાય છે. નમ'લને મણિલાલમાં પોતાતો 
સમાનધર્મા પ્રતીત યાય છે, જુવાન મણિલાલને મરણુપથારીએ 
પડેલો નર્મદ પોતે ઉપાડેલું આર્યધર્મરક્ષણુનુ' કાય" વિશ્વાસપૃવ ક 
શોંપે છે. *ામ, ઓગણીસમી મદીતા ગુજરાતના ધર્મ-તત્ત્વ- 
ચિંતનની વિકાસ-સુંખલામાં મણિલાલની કડી તેના પુરોગામી 
સાથે સરી અત્ય'ત સ્વાભાવિક ક્રમમાં સ'ધાઈ જાય છે. નસ'દનાં 
આર્ઘ્યાં અધૂરાં ગ્હેલાં કામતે પૂરા કરવાની પોતે સ્વીકારેલી 
જવાખદારી મણિલાલ કેવા સ'નેગોમાં અને ડેવી રીતે પાર પાડે છે 
તેતી સવિસ્તર ચર્ચો હવૅ પછી થશે. 

* “સણિલાલ નભુભાઇતો આત્મશતતાંત' “વસ'ત', વષ* ૩૦, 

અ'. ૧, પૃ? ૨૯-૨૦ 



પકરણ ખીજુ' 

ગધય* તત્ત્વચર્ચા 

ગુજરાતી ભાવા અતે પ્રશ્ન માટે(મણિલાલે મૂડેવો: અક્ષરવારસે! 
વિપુલ છે.) કાન્ય, તાઢક, વાર્તા, નિબધ, ચરિત્ર, વિવેચન, 
ભાષાતર, સ શેોધન-સ પાદત એમ સાહિત્યના લગભગ તમામ 
અગોનુ" તૅમણું સફળ ખેડાયુ કરવુ છે] ધર્મ-તત્ત્વ, સમા4૮-- 
સુધારો, કેળવણી, રાજકારણુ અને સાહિત્યની આવેોચના દ્ારા 
જીવન સમશ્રને આવરી લેતી અદ્દૈત વિચાગ્ત્રેણી તથા બળવાન અને 
વેગીલી ગધકૈલીવાળા નિમ ધો તેમના લખાણોને મે[? ભાગ રોકે 
છે, આ ચિન્તનાત્મક ગદ્ય લેખો તેમના ઝવનકામ સાથે સીધી રીતે 

સફકુળાયેલા હોઈ કાવ્યનાટકાદિ શુદ્ધ સાહિત્યિક ગ્ચનાઓના 
કરતાં તેમતુ” મહત્ત્ત આપણે વિશેષ આકડુ નેઇએ. ધમ 
તેમની લેખન-પ્રશત્તિતુ ચાલ# અગ હતુ. એટલે તેમના ધમ્ષ- 
તત્તતતી થર્યા-પષેવવશુ! કરતાં લખાણની સમીક્ષાથી મળિલાવના 
અક્ષરકાધતુ' અવલેકત આરભાવુ જેડ એ. 

ધર્મ અતે પ્રેમ_ મશિલાલે ગ્વીકારેલા તેમના જીવનનાં 
મુખ્ય લદ્દયરથાને। હતાં _પેમતી ખોજ કગ્તા તમને પરાજય અને 

નિરાશા સાંપડનાં, તો ધ્મ-તત્તતી તેમશે કર્લી શેધે અને પીમાં- 
સાએ એમને લેકાદર અપાશ્યો હતો. લેખત તેમતે મુખ્ય વ્યવસાય 
દતો. તેનાથી એમતે અર્ષપ્રાત્તિ પણુ ઠીક ડીક થઈ હતી; 
પાઠલા વરસોમાં ઉપા્ભ્ટનના લાધત રૂપે તેમણે ભાષાતમદિ 
કામને સ્વીકાર્યુ] પણુ તુ. પણુ તેથી તેમની લેખત- 
ગ્રવતતિ વિસેષયાએ( પ્રેશાયેલી હતી એમ ફહેવુ' અન્યાષ્ય છે. 
રનાલક ૧૫ ૧૪4 વનસુ (વતમ કગ કરતાં હફટ નર્તે 



૪૬ પ્રકરણ ખૌજી' 

તત્તજિસામાએ * તેમની પામે પર્ક અતે પશ્ચિમતી ક્લિસૂીના 
થથોનુ સતત ત્રણેક વષ સુધી વાથનમતન કરાવ્યુ હઇ--જેતે 

અ'તે શાંકર વેદાન્ત પર તેમતે ૬૮ શ્રહ્દા બધાઈ આ અદ્દૈનનિષ્ઠા 
તેમતી સમમ્ર ચિતતગ્રરૃત્તિતા પાયારૂપ છે. 

મણિલાને ૧૮૮૫ મા * પ્રિય'વદા ' માસિકતી સ્થાપના કરીને 
પોતાની જહેર પ્રવૃત્તિનો રીતસ? રારૂઆત ફરી, ત્યારે ઉત્તર 
નમદે શ'રક્ષક સધારાના શ્રીગણુંશ માડી દીધા હતા, પણુ આપશે 
પહેલા પ્રકરણુમા ન્નેયુ પે નર્મદ એ કામતે આગળ ધપાવવા લાંભુ' 
જીવ્યો નહિ. મરતા પહેલા તેણે મણિલાલતે એ કાયતી પ્રત્યક્ષ 
શોંપણી કરી ઇતી. સત્તાવીમ વર્ષના જુવાત મણિલાલે ત્યા સુધીમાં 
થિયોસોક્કિલ ગોસાયટીમાં “10૪10 ૦4 ૦૦૩0101023501150' 
વિશે ભાષણુ આપીને, સુબઈના ચુજરાતી સે!શિયલ યુનિયનમાં 
# નારીપ્રતિષ્ઠા 'તો આદશ તીઠ્્યુ તક થુદ્ધિએ સ્થાપિત કરી બતાવીતે, 
“કાન્તા', “શિક્ષાચ્તક ?, “પૃવદર્શન' અતે “રાજયોગ” જેવા 
શ્રથોના કર્તા ખનીતે, રામળદાસ ઝોલેજના “નાકરૂપ' સ'સ્કૃતના 
ત્રા્રેસર તરીકે પ્રતિષ્ઠા પામીને અને સ'સ્કૃતતા વિઠ્દાન તરીકે વિષેના 
એરીએન્ટલ જોચેસમાં હાજરી આપવાનુ નિમત્રણુ મેળવીને સુનરાત 

ખાતે હિંદુ છમ તયા સ સૃતિતાં શિક્ષયણુ-વિવેચન ચાટેતી પતાવી 
લાયકાત સિદ્ધ કરી બતાવી હતી. 

પર્મ-વિચારણા ઝરતી વખતે મણિલાલની નજર મમક્ષ 
ગુજરાતી જનસમાજ, સુધરેલે! ગણાતો શિક્ષિત સમુદાય અને 
પશ્ચિમની પ્ર“્ન એમ ત્રણુ વગ'તા લેકે હતા. એટલે તેમના 
એ વિષયનાં લખાણોના પણુ સુખ્ય ત્રણુ વિભાગ પડે? 

જ આતા અનુલસમા આ. સાંતુ તેમતુ અ વાક્ય ચાદ રાખવા 
જેવુ' છ? “ઘમ નીત્તિ અને સુધારાના તત્ત્વ વિરોને1 નિણુ'ય ઠર્યા વિતા 
મારી ₹'હગી સુખમાં ડે તિટ્ષિત ચાગે' જવાની નથી.” 
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(5) ધર્મ-તતત્તના પ્રકારામાં મનુષ્ય જવનના હેતુ અને કત'ભ્ય-ક્ષેત્રનું 
શ્ષાદુ' પણુ શાસ્ત્રીય શિક્ષણુ આપતા “ ગ્રિયવદા ' અને “ સુદશપન્ ' 
માના લેખે; (૨) 'સુધારા'ની સામે પ્રાચીત આય* ધમ અતે 
ફિલસદ્દીના સબળ પક્ષવાદ કરતા એ જ પતોમાતા લેખે અતે 
* સિહ્ધાંતસાર; (૩) વેદ, ઉપનિષદો તયા પ્ુરાથ્તો રલસ્યસ્ટ્રોટ 

કરીને પ્રાચીન ભારતીય સ સ્રૃતિતી સર્વોપરિ મ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ ફરવા મથતા 
તેમના 031360 ૪પ૪કઝવ્રક' ને “પઉિ10વેપાડ' જેવા અ પછ 
લેખા અતે “ રછ]8-૪૦૪&' તયા ' 10%ા1ડણળ 0 તેજલ 
160 ?' જેવા ગ્રથો. એમતે! સાર રન્તગતી લેખોમાં આવી «ર 
જાય છે. * મણિલાલના ધમ-વિચાર તથા તેતી અગર્તા ધટતે કષાસ 
કાઢવામાં આ ત્રણે પ્રકારનાં લખાણ્ાતુ' અન્વીક્ષણુ આવશ્યક છે, 

સવ વિચદશનુ' મૂછ ધમ'વજિચપર ર 

ગુજરાતમાં પમ'-તત્ત્તે બતિહાસિક દિએ અવલેષકીને 
તેતી તોંન્સ્વિંક પધેવણાતુ” કામ વ્યવરિથત રીતે મ્રષિલાલથી ! 
આર'ભાયુ ગણાય, એ નાનામાં «યારે ધમચ વિશેની સમજણુ કાં તો 
જવળ મૃતિષ્પિન્ત અને ભાલ આચારમા પરિબદ્દ હતી, અથવા તો 
વિરૃદ્ પક્ષે નાસ્તિકતા રૂપે પ્રગટ થતી હતી, ત્યારે મણિવાલે જ 

સૌથી ગ્રયમ કિ જતતાતે ધમતે કેન્દ્રમાં રાખીને છવનતે। વિચાર 
કર્વાનુ' શીખવાડજુ. છુ, જેમ પોતે જીવિતને દેતુ નછી કર્યા વિના 
એક ડગલુ'ય ભાગળ ભગુ” નહોતુ, તેમ લેકે સમક્ષ પણુ તેમણે 
સૌમથમ જીવનના ઉદ્દેશનો જ નિશ્રય કગ્વાનુ' દછિબિન્દુ ધર્યું” હતું, 
“પરમ એ કેવલ ણુદ્ધિ કે તર્કતે। જ વિષય તથી તેમ કેવલ શ્રદ્ધાતે! 
પણુ વિષય નથી? એમ પ્રતિપાદન ઝરીને “ સુધારકે। ' તથા તત્ત્વસોને 

* દા ત, “૧8 ઈિણત્કોલડ' 'સિહ્ધાતસાર તા સુરાણવિષેયક 
ભાગના અને “/વતતાડળ ૦૬ કતર ધડણ?' એખ ગ્રથતા છેલ્લ્રા 
પ્રકરણનો અ સેલમાં કરેલે॥ ભાખ્યવિસ્તાર છે. 
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ધર્મવિમુખ ભનત? અને ધર્માચા્યૌને તત્ત્તવવિચારથી તિંરાળા પડી 
જતા અટકાવીતે “ધમ'બોધ' નામતા લેખમાં તેએ ધમ'તે જીવિતતા 
રૃતદ્રમાં સ્થાપવાનો! નીચે મુજબ અનુરોધ કરે છે : 

“ મતુષ્યે। કે વ્યકિતમાત્રે, જીવિતનો યથાર્થ હેતુ સમજવો 
એ જ સવ તકરારાનુ મષ્યબિન્દુ છે. ન્યારે આટલી વાત સ્પષ્ટ 
સમજાય ત્યારે જણાશે “કે ધર્મ એટલે જછીવિતને યથાથ હેતુ જેવે 
| મમજય તે જ પ્રમાણે નીતિ, આચાર, વિચાર, વ્યવહાર, ર્ાન્ય, 

| સવ ર્ચાવાનાં માટે જ ધ્મવિચા? એ સવ વિચાગ્તુ મૂળ છે,” * 

જેવી જેતી ભાવના તેવો તેતો આચાર અતે વ્યવહા?, 

જનસમાજના આચારતે શુદ તેમ ઉદાત્ત રાખવા માટે તેતા 

અ'તઃકમ્ણુતી સમક્ષ ઉચ્ચતમ ભાવના મૂકવી જોઇએ. આ ભાવતાતો 
નિણુય કેવળ આસપાસના સ ન્તેગે। કે વ્યવહારને લક્ષમાં રાખીને નહિ, ! 
પણુ વિશાળ વિશ્વવ્યવસ્યાતે સમજછતે યવે1 જેઈએ એમ મણિલાલનું” 
સ'તવ્ય છે, ધમત કામ આ વિશ્વવ્યવસ્માર્માં સતુષ્યનું સ્માન કર્યા 

છે તે સમન્નવવાતુ', અર્થોત્ તેના પરમ પુરુષાર્થને નિશુ'ય કરી 
આપવાતુ છે. નવીન શિક્ષણુ પામેલા લોકો ' ધમં' રાખ્દ્ના અર્થ: 
* કર્તન્ય-ફરજ-તીતિ-સદાચાર' કરે છે તેતો દોષ કાઢતાં મણિલાલ 
કહે છે કે 'કર્તવ્ય-ફ્રજ-નીતિ એ બધાં આચારનાં સ્વ૩પ કે 
રૂપાંતર છે અતે તેમનો પ્રદેશ વ્યવહારમાં છે; પણુ ન્યાં સુધી 
વ્યવહાર અતે આચાર્થી મિદ્દ કરવાના ક્લને। એટલે કે પોરેમારથિક 
સુરુષાર્યની ભાવતાનાતો નિર્ણય થયે ન હેય યાં સુધી આચારનુ' 
પચાય' સ્વરૂપ બધાઈ રાકે નહિ. પરમ _ડુડુપાર્યનો ખોધક ધર્મ છે 

અને તેતે! સાધક આચાર છે. માટે કર્તવ્ય કે ફરજરૂપ આચાર 
પરમ પ્રુરુષાર્થયની ભાવનારૂપ ધર્મ વિચારથી ગ્રેરાવો જેઈએ એમ 

* ન સુદ્ચત ગધાવલિ ' પૃ. ૨૧૦ 
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સુક્તિપુર્તક સિદ કરીતે તેઓ ઘમ ' અતે કન્યા વચ્ચેતો સહ્્મ 
ભેંદ સપણ કરી આપૅ છે * 

ધમઘ-તત્તતો નિયુય એટવે શુદ સભનું શોધન ગતે માગે 
મણિવાલશાસ્ત્ર ( ણ13૬0₹3) ક્તત 13110300119 ), યુકિત 
(રિલ્ષ૩010) અને અતુૃભન ( શિત૦61૦%1 ૦0૨1101060 )- 
એ ત્રણું પારપગ્કિ પ્રમાણોતે મ્વીકારે છે શ્રુતિતા વાકયો મુદ્ધિની 
ભૂમિકા ઉપ* યુક્તિથી-તકયી બેસાડવા ન્નેઈ એ, અતે યુક્તિથી 
૩ગ્તો નિર્ણુંય અતુભવમાથી સિદ યતો હોવો જેઈ એ 
જ્ઞામ્તીમ તત્ત્ત્રન્ઞાનની આ વિશિષ્ઠતાને વિથાળ દછ્િએ 
સમજાવતા મણિલાલ કહે છે “શ્રતિ, એટલે ક આપણી તેમજ 
પ્રાચીત ફાલના ખીજ દેશોની પણુ શ્રુતિ, તેનાથી, છુદ્ટિ, એટલે 
આપણી તેમજ પ્રાચીન અર્વાચીન વિદ્દતોતી, તેતાથી, અને સર્જનના 
અનુભવથી જે વાત સિદ્ધ થાય તેટલી « શુદઠ્દ તત્ત ન્નણુવ્ી 

એકલા અતુભવને મમાણુ તરીકે રવીકારતા નાસ્તિકતા આવે , માત્ર 
તકથી કશે નિંશ્રય થત શકે નહિ અતે કૈત્રળ શાઅતા ગ્રમાણુને 
બતુસરતા વહેમી થવાય માટે ત્રણેના યોગથી જ સત્યતિણુય થઈ 
શકે એમ ભાગ્તીય દર્શતોમાં વારવાર મતિપાદન છે? “થહાસતઞ'ના 
બીજા અખષ્યાયમાં તર્જાતિદાનાત્ એ સત્રથી કેવળ તક૪તેો આશ્રય 

લેવાની સ્પ ના કડેની છે થ્રુતિ અતે યુક્તિ પરસ્પરાત્રિત 
જે એમ બતાવતા “ શતુસ્યતિ'મા કલુ ટેડ જ ત્રડવિઓના 
ધમોપદેરાને કિવ અવિરુષ્ધ તર્ક વડે, જે સમાધાન 
કરી આપે તેતે ખચે ધમવેત્તા જણુવો ” પણુ શ્રુતિ અતે 
યુક્તિથી થયેક્ષુ જ્તાન માત્ર રે સાત ગણાય અક્ત દ્રતમા 
અતુશવનો-અપરાક્ષ સાનતે-મહિંમા કહેના કે જાત યતાની 

*% સુન્શત ગધાવલિં પુ ૩૦૩ 
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સાથે જ પોતાના આચાર, વિચાર અતે વ્યવહારર્માં-સમપ્ર વિશ્વમાં 
પ્રયક્ષ અનુભવ થાય એને તત્ત્વ્તાનતુ સર્વોગ્ય શિરોબિન્ડુ ગણવામાં 
આવ્યું છે, આમ, ધર્મ અને તત્તદદ્િતિ ભારતમાં મૂળથી જ 
અભિન્ન ગણુવામાં આવ્યાં છે. પણુ પશ્ચિમમાં તેમ નથી. ત્યાં 
ઉપયુક્ત ત્રણે પ્રમાણને એક ખીજ'થી જુદાં પાડવામાં આવ્યાં છે, 
તેથી નાસ્તિકતા ઉદ્ભવી એમ મણિલાલતુ* કહેવું છે. * ભારતીય 
તત્તદદિ ને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વદદટિ વચ્ચે મોટો સ્વરૂપજેદ છે, શારતમાં 
ધરમ" સવ' વિચારોતો નિયામક છે, ત્યારે પશ્ચિમમાં ધમ અને 
તત્તતવવિચારતે એક ખીન્નથી ભિન્ન ગણુવામાં આવ્યા છે, ત્યો તત્ત- 
સાનના બુદ્ધિની ભૂમિકા ઉપર “પહ્તિસર વિચાર' એટલે જ 
અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રત્યક્ષ અવલોકન અતે અતુમિતિ એ 
પશ્ચિમી ત્ત્વવિચારનાં સતયનિર્ણુંચ માટેનાં સાધને! છે. ધર્માવુભવ 
નહિ, પણુ તત્તને ખાતર તત્ત્વતો બુદ્ધિવિલાસરૂપ વિચાર, જેને 
બ્રેડલે “દધ (૦₹ ઇડ 31:૦0 ' કહે છે તે, પાથ્ાત્ય 
તત્વદેષિતુ' સાધ્ય છે. મષણિલાલે, તેમ આન'દશકરે, ભારતીય તત્ત્વ- 
દૃદિતે સુકાબલે આ તત્ત્વદષ્િતિ સંકુચિત ગણી છે. વિશ્વનાં પરમ 
સત્યો કૅન્ટના “ પદ્દતિસર વિચાર' રૃપે નહિ. તેટલાં વેદના 
*ઉદૂગીથ? જેવાં દિવ્ય દરન રૂપે પ્રકટ થયેલાં છે, એમ પ્રતિપાદન 

, મીને બન્નેએ પોતપોતાની રીતે ભારતીય તત્ત્વદષ્િતા મહિમા 
ર્યાપ્યા છે, ધર્મ તેમ તત્ત્વતાત ઉભમને! વિષય એક જ છે; 
ધર્મનાં સત્યો તપાસવા અને* ૬દ્િગાચર્ કરવાં એ તત્ત્વતાનનુ' 
કામ છે અને તત્ત્વત્તાતે શોધેલાં સત્યો ઉપર જીવન ટકી રહયું છે એ 
બતાવવાવું તે એ બતાવીને એને જવનમાં ઉતારર્વાતું કામ ધમયતું છે એમ 
ધર્મ-તત્ત્વતસાનના સ'કીણુષ સ્વરૂપતો મણિલાલે ' સિદ્ધાંતસાર 'માં 4 

* *સિદ્ધાન્તસાર', પૃ. ૧૮૫-૬૮૭ 

નૃ પ્રમરણુ ૬ 
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ને આન'દર'કરે “ આપશૂપર્મ 'માં “ પુરસ્કાર કર્યો છે. વરતુતઃ આ રી 
ખે'વિદ્દાતો દ્રારા ભારતતો જ અવાજ વ્યક્ત થયેક્ષો છે. ગ્રે. હક્ષયી 
જેવા ચોડાક પશ્ચિમના વિદ્દાતોએ પણુ ધસ અતે તત્ત્તસાનને 'છીડવે 
અકયતરેલી ખહેતો ( ઇપ૪ાણ-કાંડડ૦₹ડ )' તરીકે આળખાવીને ભારતીય 
'દદિબિન્દુનુ' સમર્યન ૩યું” છે, તેમ છતાં, પથિમર્માં પર્મ અતે 
તત્ત્તત્ઞાન એતિહાસિક કારણુસર જુદ્યં પડયાં તે પછી એ ખત્ને 
જુદ જ રહેવાં ન્નેધ્એ એવો ગ્રહ પાથાત્ય તત્તવિદોએ ઊશ્ને! કર્યો 
છે. તેતે ,લીધે સાધના કે ધર્માતુભવને ત્યાં તત્ત્રચર્ચામાં સ્થાન મળુ” 
નથી, જ્યારે ભારતમાં” સાધનાતો સાધત તરીકે તે અખ્યાત્મ 
અતભવતેો તેના પરમ લક્ષ તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આશ્યે! 
છે. ટિ'દુ પર્ક નિરત્તિ-પ્રધાત ઠોવા છતાં નેરાશ્યવાદી 

(99૭૩01૦) નથી એ તેતા તત્તત્ઞાનતતી ખૂષી છે. 
પશ્ચિમની «માફક કેવળ છુદ્ધિવિલાસ રૃપે તહિ, પણુ ' આત્યત્તિક 
દુઃખત્રયનિવારણુ 'તે અરે આર્ષ તત્તવિચાર પ્રવ્તેલો છે. 
ચુતિતો ઉદ્ભવ, આગળ નેયુ' તેમ, ચર્ચા રૂપે થમો! તથી, પષ્ુ 
ફાન્તદ્રણા તષિઓના અ'તઃપેરિત દર્શન રૂપે થયે છે તેથી તેતે 
અપૌસ્પેય કહે છે, તેના આ વિશિષ્ટ સ્તરૂષતે કારણે , હિ'દુધમ 
ઉપર પાશ્ચાતપોએ-તેમ અહી'તા સુધારક ગણાપેલ વગે - તેતે 
ગૃહીતવાદમૂલક ( તણ્જ્ઠકદ1૦ )ે ટલો અતે તૈતી વિચાર્થેણી 
ખુદ્િ-પ્રમાસિત (ઝ&ઇ0મર્ા) નથી એવો આણેપ કયો, સશિલાલે 
કરેલી તત્તવયર્ચા આ આદ્યેપતા મમ જવાખરૂપ છે. 

શ્રુતિ અયોત્ શબ્દપ્રમાણુ ભારતીય ૬ર્ચતોમાં સૌથી 
વિશેષ મહત્ત્ત પામેલ છે, મલિલાલ એ ચખ્ડપ્રમાથુતો સ્વીકાર 
કરીતે મીમાંસાતા “ ચયનાઇકળો ઘષે:? એ સત્રથી અતૃલક્ષિત 
ધમના આદેશને પ્રમાશેં છે. છુદ્ધિવાડીઓ માતે છે કે સાતસ પાલ 

2 
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આત્તાતે અવકાશ નથી, * મણિલાલ ડહે છઠ % અનુભવ *બને 
મુક્તિ વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ બદ્વાય; માટે જ્યાં ખીજન' કેઈ પ્રમાણ 
કામ ન લાગે ત્યાં ચાસ્રવચનતે। સ્વીકાર કરવો ન્તેઈએ. “ ભત્રાલે 
જ્ઞાશ્ ત્રતાળત્' એવુ' મીમાંસાનુ" સૂત્ર છે જ. વળી આ ચાઅવથતેો 
લૌકિક અતુભવથી અવિરુઠ હોવાં નતેઇએ. મણિલાલ ૫૨પરાતે 
અ'ધશ્રહ્ધાથી વળગવાતે બદલે, ઉચ્ય ધર્માનુભવને લક્ષમાં, રાખીને 
શ્રતિવચતેતે તર્ફગમ્ય કગ્વાના ઉદ્દેશથી તત્ત્તરચર્ચા કગ્વા પ્રેગયા છે- 
એમતા ધર્મચિ'તતનુ ઊગમમ્થાન અર્દદતમિહાન્ત છે. એતે જ 
તમણે અભેદભાવના, ચૈતન્યભાવના કે પ્રાચીન ધર્મભાવના તરીકે 
પ્રસઃગાપાત્ત ઓઆળખાવ્યે! છે. પ્રજના જવનના સર્વા'ગીણુ ઉત્કર્ષતા 
ઉપાય તરીકે તેમણે આ અભેદભાવનાતે જ વાર'વાર આગળ ધરી ' 
છે, મણિવાલના તત્તચિ*તનનુ' મુખ્ય અગ અભેદમીમાંસા છે. 

અભેદગમીમાંસા 
3 

મગિલાલની આ પ્રિય ધર્મભાવના તેમને શાંકર વેદાન્ત 
પર્ પોતે મૂકેલી થદ્ધાના ફળ રપે પ્રાપ્ત થઈ હતી. એટલે કવલા- 
દૈતની તાત્વિક ભૂમિકા પર તેનુ સ્થાપન થયુ" હોય એ દેખીતુ 9 
શ'કરાચાયતે અનુસરીને તેમણે ઘણુ'ખરું અર્દ્દૈત-સિદ્ધાંતની તાત્ત્વિક 

તમજ વ્યાવહારિક સમજતી આપૅવી છે. આથી મણિલાલનુ' વક્તશ્ય 
તપામતાં પહેલાં શાંકર્ વેદાન્તના નીચેના સિદ્ધાંતો લક્ષમાં લેવા 
જરૂરી છે. 

* પૂણુ આ ટૃછિબિન્ડુ એક રીત્તે નતેતા સુચિત છે. પાણુસનુ' 
ચિત્તત'ત્ર આખુ" એક છે એમા પાનદટ્દરાનીની દાબખડીઓ જેવા વિજભ્નામર 
નથી એટલે જે બુદ્ધિમાં આન્યુ' હોય એ અનામય ચિત્તત'ત્રમાં એક કે 
ખીજ રપે કાય પ્રેરક ભાવના સુધી ગયા [વગર રહે નહિ અને એમ થાય 

એમા જ જ્ઞાનની અને આખા ચિત્તત'ત્રની સા્*કતા રહેલી છ ત્યારેજ એં 
આત્મસાધના થઈ ડહેવાય. 
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(3) પ્રરથાનત્રયનુ' ભાષ્ય કમતા શ'કરાયાયે' “ બહા સત્ય છે? 
એ કથન પરથી જગતના મિચ્યાત્ર પર ભાર મૂકયો, કૅટલાંએક 
ઉપનિષયેમાં વૈતવાદી (ઈશ્વર, છવ “અને પ્રકૃતિ) સિહ્ાંતતો પણુ 
'સ્પછં ઉપદેશ છે, તેમાંથી પોતાના માયાવાદતે! ખુલાસો! આપવા 

શ'કર્ ભ્ાષ્મની અદર વ્યાવહારિક એતે પર્માથિ'ક એર્વા બે દષ્ધિ- 
બિન્દુઞોતે! આશ્રય લીધા છે. 

(૨) જે નજરે દેખાતુ” «તગત મિથ્યા છે તો એમાં તત્ત્વતે 
ભાસ શા માટે થાય છે? એ પ્રશ્નતે! શત્યવાદી બૌદ્દો તેમ માયાવાદી 
વૈદાન્તીઓતે એક જ જવાબ છ: મૃગજળ જે સ્વપ્તની માકક તેતો 
ભાસ થય છે, અવિવ્રાને મિથ્યા જગત્ સહ્યરૂપ લાગે છે, 
અનિરયને નિ રૂપે, દુઃખતે! સુખ રૂપે, અશુચિતે શુચિ રૂપે અતે 
અતા માતે! આત્મા રપે ભાસ થાપ છે. 

(૩) આ અવિવા તે શાંકર્ મત અતુસાર માયા છે. માયા 

ગ્મેટલે ગે વસ્તુતે બદલે બીજછીતે આભાસ થવે! તે, ગ્માથી જ 
ગમનુભવ કરતી વખતે પદ્યમ્-આત્માતે છીપ ચાંદીરૂપ લાગેયા તો 

“એક દ ખે ચ'& રૂપે દેખાય તેપ્ઠ, અતાત્માર્ના સુણુઘક્ષણોતે 
અપ્યારાપ આતમા પર થાય છે, સતત પરિવર્તનરીક્ જણાતા 
"જગતના અનુભવની પાછળ એક નિત્ય અતે અવેકૃત સત્મ અનુ- 
ભવ રહેલો છે એમ ગૌડપાદ અતે શકર કહે છે. આ નિંત્મ પદાર્ય 
તે આતમા, થહમ. 

(૪) વેદાન્ત-મત અનુસાર શુદ્ધ ચેતતા જ સવી અ'દર 
“હેલ અપરિવત'નરીલ પદાર્થ છે. આ ચેતતાને અ'તઃકરણુની ઉપાધિ 
ન્લાગતાં જીવાત્મા થાય છે, વ્યાવકારિક દશામાં ત્તાતા ગ્પે જ છે. 

(૫) શુદ ચેતના એટલે સમત્ર જગતનુ' અ'તસ્તત્ત્ત તે 
ક્વમ'સિદ્ધ છે, બધુ જ આ ચેતના વડે પ્રકાશિત થાય છે અતે 
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તેનાથી વિયુક્ત થતાં નિર્સ્યાક નીવડે છે, આ અખાધિત સ્વય”- 
શ્રકાશતા તે જ “સત્તા', માયા આ “સત્તા'રૂપ ભહ્મનું' આવરણુ છે, 

(૬) જગતની ઉત્પત્તિતુ' કારણુ અસત છે. આ અનત 
 અભાવાત્મક નથી, પણુ શાંકર ભાષ્યના ટીકાકાર પહ્યપાદે સમજાવ્યું 

છે ત્તેમ, “ જડાત્મિકા અવિજ્વા શકિત' ૨૫ ભાવાત્મક (10૩૪૦) 
છે. અવિદ્દયોપહિત ભરહ્ જગતનુ” ઉપાદાન છે એમ શ“કરના અતુગાચી 
અપ્પમ્ય દીક્ષિતનુ પ્રતિપાદન છે છ 

(૭ ચ'કરે માયાતે અનિવ ચતીય ગણી છે. જગતના વિષયભૂત 
પદાર્થો 'આ અવણરય માયા૩પ વિવિધ વિવર્તા છે. જે અસ્તિત્ 
ધરાવતુ હોય તે મધળુ પ્રતીત થવુ' જેઈએ એવે નિયમ તથી. 
વ્યક્તિને પ્રતીત ન થાય તો પણુ બ્રહમા તો છે જ. 

(૮) અશુદ્ધ માયારૂપ «ગત શુદ્ધ સત્યસ્વરૂપ *્રહ્મમાંથી તેતા 

વિકારી વિવર્ત' રૂપે ઉત્પન્ન થઈ તે તેમાં જ લય પામી નય છે, શ'કરને 
વિવ્તવાદ પ્રણ છે. પણુ પરિણામવાદતે! આશ્રય લીધા વિના તે “હમ 
સૂત્ર' અને ઉપનિષદ્ સમજાવી શકતા નથી. સોના-રૂપાના દાગીતાતે 
મૂળ ધાતુ રૂપે ગાળવામાં આવે છે ત્યારે દાગીનાતી કેઈ અશુદ્ધિ ધાતુતે 
લાગતી નથી, તેમ જગતરૂપી કાર્યની અરુદ્ધિ ત્તેતા કારણુ ભાને 
સ્પર્શતી નથી. આની સાથે વિવર્તવાલનતેો દાખલો પણુ તેઓ 
મૂકે છે, જાદુગર જદુના ખેલ કરતો હેય, ત્યારે તેશે ઊભાં 
કરેલાં ન્વદુનાં દશ્યો છેવટે અલોપ થાઈ જય છે અતે તેતો પાસ 
કર્તાને લાગતો નથી. ખહારૂપી સત્ય વિવિધ વિવર્ત રૂપે દેખાય 
તેતો માયા માત્ર છે, જેમ રટ સર્પ રપે દેખાય છે તેમ. આ બધાં 
દાતા છતાં કહેવું નઈ એ કે માયા અતે થતો સંબ'ધ અને 
માયાતું” સ્વરૂપ ર્સમાતેવચતીય છે,એમ્ કહ્યું છે તે જ સાચુ છે. 
કઈ દછ્ાન્તથી એ પૂરેપૂરું પ્રતીત કરાવી શકાય એડું નથી. 



શય: તત્તચર્ચા ર પપ 

(૯) “અહ્મસૂનો? માં પ્રતિપાદત કરેલી કાય'કારણુની એકતાનો 
અથ થકર એમ કરે છે કે પામ્માર્થિકક દશ્િએ બહા, જે કારણુ 
છે,,તે જ એકલું સત્ય છે એટવે કારણુતુ' કાર્ય રૂપે ખરેખરું 
રૂપાંતર ચઈ શકે નહિ. 

(૧૦) વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ પણુ શ*કરતે મતે જગતને કર્તા 
એવા કાઈ ઈજર નથી. 

૫૧3) ર ચૈતન્ય અન'ત, અમર્યાદ અતે તિરાકાર, નિર'જન 
છે. જયાર તે અવિવ્ા દારા પત્તિર્બિભિત થાય છે, ત્યારે ઈશ્વર 
કહેવાય છે, આ ચૈતન્ય તત્ત્તતઃ નિલેષપપ અને અશપૃછ છે, છતાં 

સવ અતુલવેતુ' પ્રત્મભિસાન કરાવે લેતુ સર્વાગમ્ય તત્ત્ત પૂરુ 
પાડે છે, જેને જેતે મર્યાદા છે, પછી તે જ હે! કે જગતને] ફોઈ 
વિષય, તે ચૈતન્યના આ તત્ત્વ પર જડના માયાવી આરોપણુરૂપ છે. 
બીજા કયાથી નિથિત ત થઈ શકે તે અ'તિમ સત્ય : એ અચમાં શુદ્ધ 
ગેતન્મ જ એક માત્ર સત છે અતે ખાઝી બધુ અનિર્જચનીય ષછે-- 
નહિ સત્, તહિ અસત્, એ માયાતે સ્વભાવ કેવો! છે તે શોધવાતે। 
શકર પ્રયત્ન કયો નથી, વિશ્વની ઉત્પત્તિના કરમ શોધવામાં શકરને 
રસ નહોતો, પણુ તેના અનુગામીઓઆએ એ વિશે નિચાર કર્યો છે. 

(૧૨) અજ્ઞાન કે અવિઘયાની બે શક્તિ છેદ આવરણુશકિતિ અને 
વિક્ષેપશકિત. સૂર્યને ઢાંકતા વાદળની માફક આત્માની સ્વય'પ્રકારિતાતે 
પ્રમાતા તરીકે અ આવરશષુશક્તિ આવરે છે. એતે લીધે જન અવિકૃત 
સમાત્મા કર્તા અને સુખદુસ્ખના અતુશવનાર તે સુનજન્માદિભિમને 

પામે છે. તૈતી વિક્ષેપરક્તિ મત્ત્ત, રસ્ અને તમસ્ એ ત્રણુ 
પ્રકારની છે. શુદ ચતન્યતે ઉપાદાન ફૂપે લઈ તે અજ્ઞાનની તમઃપ્રધાન 
વિક્ષેપશક્તિ દારા આકાશ ઉત્પન્ન યાય છે, તૈમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી 
શ્મડિન,, તેમાંથી. જળ._ અતે. ન્ટળમંથી પ્થ્વી ગે કમ ષે આ પ'ચ- 
મહાભૂતોમાંથી સૂટ્ઞમ અતે સ્ષૂળ પદાર્થો ઉત્પન્ન યાય છે. ન્તાનેન્દ્રિમ 



પદ્ પ્રકરણ બીજી 

સહિત બુદ્ધિ વિજ્ઞાનમય કશ, મનસ મૃતોમય કેશ અતે પ્રાણુ 
મ્રાણુમય કેશ કહેવાય છે વિજ્તાનમય કેશ કર્તારૂપ, મતેમય કાગ્ણુકપ 

અતે પ્રાષુમય ક્રિયા3પ કાર્ય કરે છે. ત્રણે કોશ એકદા થઇતે ચક્રમ 
શરીર બાધે છે. જમતવાસનામયત્વતે લીધે આ ત્રશે કેશ સ્વપ્તરૂપ 

કહેવાય છે તેથી વાસનામય પ્રદેશને કારણુ કાશ કડેવામાં આવે છે. 
આમ સ્ઘૂળ, સૂટ્મ અતે કારણુ અનુક્રમે વ્યાવદામ્કિ, માનસિક 
અતે વાસતામય સૃછિ નિમેષ છે, 

(1૨) અન્ઞાનને કારશુ ઊભા યતાં 'આવમ્ણુ અતે કિક્ષેપતે 
દૂર કર્યા પછી જ આત્મજ્ઞાન અથવા શુદ્ધ ગ'વિતતો અનુભવ યઈ 
શકે; મુદ્દ સ'વિતતેો કેવવ અભેદ અતુભવવેો એ મતુષ્યજવતતે 

પરમ પુરુવાથ છે, તત્ત્વજ્ઞાન, મતોનતાશ અતે વામનાક્ષય જ્તાતતાં 

કારણુ છે. શુદ્દ ચેતતા એક જ હોવા ૭તાં, તે અ'ત ઢરણુતાં ત્રણુ 
ભિત્ત ભિન્ન અ'ગોતે ભિન્ન ભિન્ન રીતે પ્રગટ કરે છેઃ પ્રમાતૃ, 
પ્રમાણુ અતે પ્રમિતિ, જવ-સૈતન્ય ને કહન -શતન્ય વચ્ચેતો તફાવત 
એ કે પહેલુ' અશુદ્ ચેતનાનુ' પ્રતિનિર્માશુ કરે છે, નયારે બીજાં 
અમિશ્ર અન'ત ચેતના છે, જેના પાયા પર માયાની સર્વ વિશ્વવ્યાપી 
રચતાઓ થામ છે. વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિષટ્સ'પત્તિ અને મુમુક્ષુતા 
એ સાધનચતુણ્યથી સ"પન્ન વેદાન્તનાં શ્રવણુ, મનન ને નિંદિધ્યા- 
સનતો અધિકારી ગણાય? જે છેવટે પરમ કૈવલતતો અનુભ4 કરીને 

મૈતન્ય સ્તરૂપે ચેનન્યમાં ભળી નનષ છે. 
ભારતમાં આ પમ્પાટી અવુમાર્ વેદાન્તનુ' અપ્યયન- 

અધ્યાપન ઞદીઓથી ચાલુ છે. ગુજગત ખાતે સાધુ-સ ન્યાસી; 
પુરાણી અતે પડિત વગ દ્વારા વેદાન્તની ક્લિસી પેટી દર્ પેટી 
મજાના ભશેતા તેમ અભણુ થરમાં ફ્રેવાતી ગહી છે. મણિલાલની 
પણેના સુત ગાકુલછ ઝાવા, સન સુખરામ સૂર્યરામ, મણિશ'કર 
કીકાણી અને નસિ'હાચ1ય જેવા વિડ્દાતોએ વેદાન્તી વિચાગ્ધારાવું 
ચોાતાની રીતે વિવરણુ કર્યું હતુ. મણિવાલ વેદાન્તચાસ્્રના આર્ટ 



શય: વતત્વચર્યા ૫૭ 

અભ્યાસી હતા. નારતીમ દર્શનરાસે! તેમક# ૧ પાશ્ચાત્ય તત્ત્તતાનના 

શ્રશોનુ' તેમનું વાચન ઊંડુ' અતે વિશાળ હતુ. શ “કરની પરિપાટીને 
અતુસરીને અર્દદત-સિદ્દાંતનુ' તેમણે શાસ્ત્રીય તેમજ લેકકગમ્ય શૈલીમાં 
અમુક અ'શે સ્વત'ત્ર ગણામ તેજુ' ભાષ્ય કરેલુ' છે. ' અભ્યાસ ', 
* અધિફાર,? “ આદિકારણુ, ' “ અદ્દૈતજીવન/ “ પ્રા્થીન અતે અર્વાથીન 

, વૈદાન્ત', “રુષ્ક વેદ્ાન્ત', 'તત્વમસિં', “સત્યકામ જાબાલ', “નિકૃત્તિ 

માર્ગ ', “ ધર્મમાધ', સનાતન હિન્દુ ધમ' ?, “સનાતન ધર્મ પરિષદ? 
*સ્વદિતવાદ અતે પરહિતવાદ'. વગેરે “સુદર્શન ગધાવલિ માંતા 
લેખો, “ સિ્ધાંતસાર 'ના પ્રક્રણુ ખહામાંતો વેદાન્તવિષમક ભાગ, 

(1080-9૦૪૩ ' # 1013 1૪દત્ં0ર ૦દ 3181૬48 ' 
* 1071 કાળ ૦# કતેજહાદકાઝ ?' આદિ અગ્રેજી ચુસ્તકો અને 
“1૫18 100૦ પત્તર બ પછિ તથા “10 300685316૪ 
જૌ કણપ્દપતો ૦૫1દપ૦ જેવાં તેમનાં અંગેજી બાષણા ને 
લેખો વિશ્વની ઉત્પત્તિ, માયાવાદ, જીવ-લહાતી એકતા, સાન, 
અન્ાન, નિજત્તિ, પજત્તિ, કત*જય, નીતિ, પ્રેમ, જીવન્મુક્ત સ્થિતિ 
શાધનચતુષ્ટય, રાજયોગ, હડયોગ આદિ વિષયોની વેદાન્તતા 
મકાશમાં ચાસ્રીય પર્મેષણા કરી બતાવે છે, પણુ વૈદાન્તને 
અભ્યાસ જેમ તેમણે વિદ્દત્તા કેળવવા માટે ડયો તહેતો, તેમ 
સૈમતી વિક્ત્તા કૈતળ શાસ્ત્રચર્ચાર્મા સમાપ્ત થતી નહેતી. તેતુ' 

શ્રુપ્ય પ્રયોજન તત્ત્વ શોધીને તેને! મનુધ્યજીવનમાં ઉત્તમ ઉપયોગ 
દર્શાનવાનુ” ઉતું. શાસ્ત્રની તેમ શાઅચર્ચૌની સાથકતા! તેમાંથી કધિત 
ચતી ભાવનામાં રહેલી છે એમ મણિલાલનુ* દઢ મ'તત્ય હતુ * 

મતા શખ્શ : “શાસ માત્રની રાસ્તા ન્યારે તે શાસ 
જ્ાતપાતાના વિષયતે છેક શાવના પચ”ત લઈ ન્ય વ્યારે જ થાય છે; વ્યાકરણુ 
જ કાવ્ય, ન્યાચ કે મીમાંસા, ગમે તે સાસર હોય, પદાથતી કલાત' શાસ 
હૈ, તે પણ તે તે વિષયની જે વ્યવહાર પારની ભાવતા છે ત્યાંધી આર'શ 
કરી નિયમો! ર્ચકામાં અતે તે ભાવનાને સિષ્ધ કરવાનો ચ્ન પ્રેરવામાં, 

પ્રત્યેક શાસ્રની માસતા છે.” (“તત્ત્વમસિ?, સુ. ગ, પૃ. ૨૯૦૭ 



પ૮ પ્રટરણુ બોજુ' 

દાન્ત-ચર્ચામાં પુ તેમનું એ ન દદ્િબિન્દુ વતુ'. અર્દતભાધ્યમાં 
તેમની તજર મતત તેની પરમ ભાવના પર જ મ'ડાયેલી જણારે, વસ્તુતઃ 
તેમની મિહ્ાંત-ચર્ચાનુ' સાર્થકય વેદાન્તતા તત્તતે ઇવતર્નાં સર્જ 
પામાંતે લાચુ પાડીને તેમાંથી ઉચ્ચગામી અભેદ-બાવતા ક્લિત કરી 
બતાવવામાં રરેલુ' છે. આ અદ્દેત-ભાવતા તેમતાં લખાણોમાં 
સવ'સામાન્ય તત્તત 3પે પ્રતીત થવાની જ, પછી તે લેખ 'ેળવણી 

વિમે હો કે ફિલયડી વિશે, ' સુધારા? વિગે હે કે વિજ્ઞાવ વિગ, 
આથી મણિલાલના માહિત્યમાં ઉદ્દેશની એફતા (૫010105' દ 
૪010030) સજૈજે પ્રતીત યમે, પષુ તેથી એમના ચિન્તતાત્મક 

લેખોમાં શુષ્કતા, પુનરુક્તિને લીધે આવતી નીગ્સતા કે કાળો 
આપે તેવુ' એેકયરીલાપણુ જણાગે તહિ. તેમતી સિહોતનિષ્ધ 
જુદી જુદી રીતે જુઠ્ઠા જુથ વિષયોમાથી અર્દૈતતે કૂલિત કરવા 
તેમને પ્રેરે છે, કેવલાદ્દેત અને અભેદભાવનાતુ' મણિલાકે ફરૅબુ' 
સૈદ્દાન્તિક નિર્પણુ આપણે મે[ટે ભાગે તેમના જ શબ્દોમાં હવે 
સમજવાને! પ્રયત્ત કરીએ. # 

અરદ્ૈતનિરૂપણુ કરતાં પહેલાં તેએ સાચા વેદાન્તી તરીકે 
અપ્યારોપાપવાદ આગળ ધરે છે. જગત છે, છવ છે, જીવતા 

ભેગ છે,, છવને સાધન છે ને સાધનથી મોક્ષ છે એ આદિ સર્વ 
સવીકારી લઈ ને તત્તવિચારતે। આર'ભ કરવો; અતે એ વિચાર 

કરતે કરતે પુનઃ એ બધુ' કાંઈ નથી, એકરસ આન'દધને અદ્દૈતાનુભવ 
જ સત્ય છે એમ અનુભવાવી એ જગદાદિ સવત! અપવાદ કરી 
આપવો] એ અરદ્દત-સિદ્ધાન્તના અતુભવતે] માર્ગ છે. * 
“ શક'કરને અનુસરતાં મસ્ડિનના શખ્દોને આધા? રૂપે ર્યાંકીને1 

* મ્સુ.ગ', પૃ. ૨૦૩ 
4 * ૧પ 0૦૬૯ ૧૪૪ 1:09, વત્ર્વે ₹1082 ૪ ટટા, દાટ 

પ10£ટ જટ ડટ૩૯દતદટ, જટ ૩ટ૪૮તધ્ટ £૦ ૦60૬411 દ 200: 
ટદટતદ પાદ» ” જ 



મઘ : તત્ત્વચર્ચા ન પહ 
-્ન્્ન્ક્ઝક-------ઃ 

મણિલાવ અન્તાતનતે જગતતુ આદિકારણુ , માતે છે. આ 
અત્તાન એટલે તાનતો અભાત્ર નહિ, પણુ સૃદ્તા ઉપદાતરૂપ 
ભાવાત્મક ( ૪03161૪6 » વસતુ છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના હૈતુ તેની 
સાથે સ'કળાથેલેો છે, એકથી અતેક થઈ ઉત્તમોત્તમ એકતા અનુ- 
ભવવી એ સૃષ્ટિતા હેતુ છે, અજ્ઞાન ચષ્ટિતું અનાદિ આદિકારષણુ 

૧ જ; અનુભવમાં અત્તાનને વિલય છે, દૈત વિના અતુભવ નથી, તેમ 
અતુભવાભાવ એટવે કે અસાન વિના દ્વૈત પણુ નથી. 

અદદૈતશાસ્રમા કલ્પિત કરતા અન્ય સૃષ્ટિ નથી તે શખ્દ 
સિવાય બીજુ ધમાણુ નથી. અક્તમાક્ષાત્મારનુ' બત્તાન એ જ 

વ્યફ્તિમાત્રની કલેશકારિણી પ્રહૃત્તિનું, શાઅ અતે કસામાત્રના 
સ'લવનુ", તક“-વિતરકના વિવાસતુ” સાધનસિદિ આદિ શોધવાનું 
કેત્ર છે, આ અનાનકૃત ડ્ૈતસૃષ્ટિ એટલે નામરૂપવિભાગ- 
કલ્પના. આથી તો વૈદાન્તશાસ્ર જગતતે અનાદિ સાન્ત કહે છે. 

અદ્દેત સત્માંથી નાપ્રરૂપફલ્પનામમ દ્વૈત અતે અનુભવાન્ત વિવય, 

પુનઃ નામરૂપકલ્પનામય દૈત અતે પુત$ અવુભવાન્ત વિલય 
એક ચાની માફક ચાલ્યા ફરે છે, * * ટ 

“છેડટ વજુ સાજ! -- પોતે પોતાતે અતુભવવુ' એ] 
અદદૈત સત્તા સ્વભાવ છે. એ સત્ કોઈ વ્યતિમ્ક્તિ પદાર્ય 
નથી, તેમ જડ નથી. એ તે! કેવળ ચૈતન્યમય ત્તાત છે. સતત 

એટલે જેવુ*, ન્નણુવુ', સમજવુ”. એ સતાન તે જ ચેતત, ચેતન 
જડતો ધર્મ નથી, કેમકે ચેતન વિતાનું' જડ કયાંય છે જ નહિં, 
ચેતન સર્વત્ર એકાકાર એક વસતુ છે, તેતુ' ખ'ધારણુ જ એવુ છે ક 
તે બાલ પદાથનતે જેવા જ્ય તેં પહેલાં તે પોતે જ તે પદાથરૂપ 
થઈ ન્ય છે અતે પોતે જ પોતાના સપને જુએ છે. વચર્માં જે 

ક આદિકારણુ', સુ? ચ , પૃ. ૧૦૨-૨૦૪ 



૬૦ ઝ્રકરણ બીજી' 

ખાલ પદાર્થ (૯35) જાખુવે! ધાર્યો હતો તે તો બાજુ પર્ ર્ફી 
નય છે, જ્ઞાન એવો “ નનણુવા” રપે સવ*ત્ર જે પદાથ છે તે જ 
પોતે પોતાને જુએ છે અને વિવિધ નામરૂપાદિ સણ રચે છે, જે 
વસ્તુતઃ હલ્પિત હોઈ મિથ્યા છે, આમ, ૬રયતુ' અસ્તિત્ત જેનાગ્તે 
અધીન છે. દ્રણા ચેતન છે. દસ્ય ચેતનને! એક પકાર છે અતે ચેતત 

એ જ અર્દ્દત છે, * 

આમ, 'ેવલાદ્દૈતની પમ્પિટી અતુસાર મણિલાલ ત્તાનવતું 
સ્વરૂપ અતે તેતી પ્રક્યિ સમજાવે છે. આ બાબત જડવાદીઓતેો 

વિરોધ કરતાં તેએ બતાવે છે કે સાનધમ' કે સાનપદાથ જડ પરમાણુથી 
અતિરિકત છે. પરમાણુની ગતિ થાય છે તેની સાથે સાત પણુ હેય છે. 
તેથી ત્તાનતે પરમાણુમતિનું પર્ણિ।મ ન કહી શકાય. સાન ને ઝાનત'તુવી 
ગતિ એકમાથે પ્રવતેર છે. કોઈ એક પદાથના એ બન્તે રૂપાંતર છે 
આ વસ્તુ સ્પ કરી આપવી મુશ્કેલ છે. કારણુ, હમણાં જ જન્ય 
ત્તેમ, જ્તાનતા વ્યાપારમાં દશ્ય અને દ્રછ્ા એકરૂપ બની 7પ છે, 
એટલે જ્ઞાન કેવળ અદ્દૈતના અતુભવરૂપ અથવા કહો કે અદ્દેતફત 

“દૈતાભાવરૂપ જ રહું. દૈતાભાવ એટલે કેઈ પદાયનતે વિલેોપ નહિ, 
'પૃણુ કેવળ કલ્પતાનો જ કલ્પનાના અધિષ્ઠાનમાં સમામ, કલ્પતારઠિત 
શવુ' એટલે પ્રત્યેક ક્ષણે, પતયેક નિમિષે જે જગત દ૬દ્િતી સાથે જ 
ઉદૂભવે છે તેના અધિષ્ઠાનને દથી બહાર જવા ન દેવુ' અને એમ 
રૈતવિલાસના રાગદ્દેષ કે વિકારવિક્ષેપના વિષષ ન બંતતાં, સમતાને 
સૂત્રે વિહરવુ', હદયને! કાપ્ણ્યભાવ ખોઈ અમીમ વિસ્તામ અતુભવળે 
શાશ્રત આનદની નિર્વિકલ્પ સેજ લેવી તે જ અકૈતતો અતુશવ 
છે એમ મશિલાલ્ે વાર'વા? કહ્યુ” છે. 

* “અફેૈતજીવવન' સુ ગ, પૃ ૭૩-૭૮ 

નૃ એનન, પૃ. ૭૪ 



ગઘઃ તત્ત્વચર્ચા દ્્જૃ 

વ્યહ્રિમાત્ર સમણિમય બહાથી નામફ્પકલ્પનાને લીધે ભિન્ન' 
ભાસે છે, એટલે ,જે વ્યષ્ટિતી કલ્પતાતો સઞાતદણિએ” ડરીને 
વિલય થયો અતે તેતા અ'તગ્તો અસ્ાતકૃત ચિત્-જડપ્ર'થિ તૂટીને 
અભિમાતનો નાશ થયો, તેતે અભેદસાક્ષાતકાર કરતલગત ,છે. એ 
એકવાર પણુ થઈ ગયો તે! પછી કદાપિ એ જતે નથી. વસિષ્કે 
ગમતે કહ્યું હતુ' તેમ મણિવાલ પણુ મુમુક્ષુતે કહે છે કે ઝાનકવા 
તે નિત્ય શૃદિરુતી જ રહે છે.” 

* “ભેદ છતાં એક ' એવુ અદ્દૈતનું' સ્ત૩પ છે, અ'તઃકરણુ 
સતુષ્ય કે વ્યક્તિદીઠ ભિન્ન હેઈઈ સર્વત્ર અતુભવની એક્તા બતી 
શકતી નમી ને ભેદ સમશતય છે છવ, જગત અતે ઈશ્વર એવા 
ત્રણ્ ભેદ અવાસ્તવિક 8. ઈશર એવો કોઈ પદાથ ચૈતન્યના પદેશમા 
સિદ્ધ થવો અશકય છે; કેમકે કતૃષતાદિ ધમો ચૈતન્યતે ન ઘટે. 

રદૈતને નહિ માનનારા તટસ્ઘ કર્તા, પ્રસાદ આપનાર, નિરાકાર ઝે 
સાકાર એવા ઈશ્વરને કલ્પીને ઈલરની સર્વમપતાની ભાવનાને ખગાડી 
નાખે છે, તટગ્ય ઈશ્વરતે કલ્પીતે તેઓ “નીતિનિયમો ઘડે છે, પણુ 
તે દૈત યાતે કલ્પતા પરજ મ'ડાયા હોવાથી તેતી પરાકાકા 
*બ્રાતૃવત્ સવ ' એટલી જ છે, જ્યારે અર્દ્દતના નીંતિનિયમતુ 
સ્વરૂપ ' આત્મવત્ સવ"? એ છે. દ્વૈત નીતિમાં જગતનાં દુઃખાદિતિ 
ચશિહાર કરવાની શકિત નથી; કારણુ, તેતો ઈશ્વર તારતમ્મને 
વિસ્તારનાર છે દ્યાર્દ્તાયુક્ત પ્રેમ અને તારતમ્ય એક ઠેકાણુ રહી 

# ન રાકે, એમાં પરમા નથી, વ્યવહારતે ઉત્તમ રીતે સ્થાપવાનો 
ઉદ્દેશ છે. દૈતમતાતુસાર ઈશ્વરતુ' સામીપ્ય એ જ મોક્ષ છે. પણુ 
સોક્ષ એટલે અભેદ હેઈ દૈતવાદીની સે!ક્ષણાવનામાં વદ્તાજ્યાધાત 
રહેલો છે એમ મણિલાલ ટીકા કરે છે. બીજ તરફ, અભેદ એ જ 
અદ્દૈતતી નીંતે છે એમ પુન* પુન પાતિપાદન કરીતે તેએ 

“સુ ગ., પ, ૨૦૬ 



દર્ ગ્રકરણ ખાંનું 

પિડબ્રહ્માડની એ-તાના સિહાતતે મા? પદાર્થવિગાનતતું અવુમોદન 
શૈધી લાવે છે. * 

અદ્દૈતભાવનારૂપ વેદાન્તના ત્તાતતે તેમણે છુદ્દિ અતે 
દય ઉભયને। વિષય ગણુવાનો આમશ્રહ ડયો છે. “એકલી લાગચીને 

આધારે ધમ" જેવી બાગતમાં સિદ્ધાંત બુતી રકે નહિ' એમ 
જણાવીને તેઓ ધમ*-તત્ત્વ-નિર્ણુયમાં ખુદ્દિ અતે લાગણીતી 
શ'યુક્ત ઉપયોગિતાનુ પ્રતિપાદન કરે છે. તેએ કહે છે 

₹ ધૂસષ્સ્વરપ ઠરાવવામાં તો છુદ્ધિએ જ સુઢાન હાથ રાખવુ 
જેઈએ, પછીના નિણુંમ પ્રમાણે અમલ કરવામા લાગણીતે પોતાવું 
સ્થાન છુદ્ધિ આપે તો ઝાઝા બાધ નથી એવે! સમય આવે છે કે ન્યારે 
છુદ્ધિ અને લાગણીનો વિષય જુદે ગહેતો નથી ન્યારે ન્તણુવુ તે જ 
શભાનવુ અને માનવુ તે જ જાણુવુ એવી સ્થિતિ થઈ રહે છે, અતે વ્યવહાર 
પરમાથ એક થઈ અભેદ સિદ્ધ થાય છે, એ સમયની સવષતે અપેક્ષા 
છે, એને જ આધારે નીતિને પાયો ઊભે! છે.” 4 

આમ, ખુદ અતે લાગણીના કારયક્ષેત્રતે એક કરી નાખીને] 
ક્રટ્દૈતસ્ઞાનતે તેમણે વ્યાપક સમષિભાવના રૂપે ઘટાયુ છે. 

આ ખષુહ્ધિ અને હદયની ભૂમિકા ઉપર્ જ મણિલાને 
સદાન્તના “ પ્રાચીન' અતે “ અર્વાચીન ' એવા ખે ભાગ પાડયા છે 
જવળ ખુદ્ધિવિલાસનો અને નિરત્તિપક્ષનો વેદાન્ત તેમને મતે અર્વાચીત 
એટલે વૈદાન્તના યથાર્થ સ્વરૂપથી દૂર છે, ન્યારે હદયરસથી અભેદ 
શ્ાક્ષાતકારપૂર્વક કત વ્યતે અતુસરવાને પ્રરત્તિપક્ષતો વેદાન્ત પ્રાચીન 

એટલે પ્રસ્્થાનત્રયના સમન્વયાતુસારી વેદાન્તતુ* યથાથ સ્વરૂપ છે* 
'શુષ્ક જ્ઞાન' મા જ આનદ માનતા જ્તાનપક્ષના હિંમાયતીઓ વેદાન્તતા 

અતેકાતેક શ્રથો વાંચવા અતે તેતી પરિભાષા ગોખીતે કાયમ 

% “ગટ્દતજવન ?, સુ ગ, પૃ ૭૫-૭૭ 

ન એજન, પૃ ૭૮ 



ગદ્ય : તત્ત્વવન્વા દ્્ડ 

સૈદાન્ત-વિચાઃ કે ચર્ચામાં જ નિમગ્ન રહેજુ' એને “સાનને પરમાવધિ' 
અતે “છવનતો સાર' ગણુતા હોય છે. મણિલાલ કેવળ ખુદ્ધિવિલાસ 
3 વિચારના આન'દતે અહ'ભાવ અને અભિમાનને આન'દ માતે છે. 
શુષ્ક વૈદાન્તી જનસ'સર્ગતે1 ત્યાગ, સ'-યાસ; વિરાગ, ઇત્યાદિ 
કજપર'પરામાં આ અભિમાતની તપ્ત શોધે છે, આથી જે વ્યદિ 
ભાવને વેદાન્ત નિષેધ કર્ક છે તેને જ ખુદ દ્દારા અવલ'બીને આ 
પક્ષના લેકે નિશૃત્તિમાગ'ના ભક્ત ચયા છતાં મુક્તિથી અતિ દૂર 
રહે છે, આ સઝ્ઞાનપક્ષના હિમાયતીઓએ ' આન'દ'તે વેદાન્તતુ” 

માધ્ય ગણ્યુ' છે, સત્-ચિત-આનદ એવુ વેદાન્તે બતાવેલુ* બ્રહાનુ” 
સ્વરૂપ તેએ સ્વીકારે છે. ખ્રહ્ા તે નિર્વિશેષ છે. આત'દતે સાને) 
જાઈ ધમ કે સ્વભાવ ગણી શકાય નહિ. વળી આત' ક્ષણિક છે, 
વિષમ છે, એકરૂપ નથી, વ્યક્તિએ વ્યકિતએ એતી વ્યાપ્યા લિન્ન 
જોય છે, તેનાથી ધણાક વેદાન્તીએ સ્વચ્છંદી અતે નિર'ઝુરા બતી 
જવાતી ભીતિ રહે છે. અર્વાચીન વેદાન્તના અનુયાયીએ। પોતષાતાતા 
આન'દ-સાખજ્યને મોક્ષ માતે છે. આ અહ્દેત-સિદ્ધાન્ત ઉપર્ 
અરુચિ થવામાંથી શષ્ક જ્ઞાનતે સ્થાતે લક્તિતો અધિકાર રયાપનાર્ 
રામાતુજ સ'પ્રદાય ઉદ્ભવ્યો એમ મણિલાલ કહે છે. એ સ'પ્રદાયે 
સાતનુ' મહત્ત્વ ઓછું કરીને શડિતનું વધાયું" હતું, પણુ વખત 
જતાં તેની ભકિતમાં *રસ' ન ર્શો, વલ્લભાચાર્ષે તતાતપક્ષમાં 
* રસ? ઉમેરીતે વેદાન્ત પરથી બુદ્ધિતા અધિકાર ઉદ્યવીને કેવળ 
હૃદ્યતે! સ્યાપવા યત્ન કચ, પણુ તેમાં “રસ '-વધારે રેડાઈ ગયો ! 
ખેશાંથી એકે સ'પ્રદાયના મિહ્દાંતમાં ' સમત્વ' નહોતું એમ મણિ- 
લાલની કૂરિયાદં છે.* 

અઆન'દતે સ્થાને કતવ્યને વેદાન્તના સાષ્ય તરીકે રયાપીને 
તેમણે ગ્રાચીન વેદાન્તતું સવરપ મમન્નવ્યુ' છે. “કર્તવ્ય માત્રની 

* “વેદાન્ત % સુ ગ., પૃ. ૧૦૦-૧૭૬ 
૨ 



દ૪ # મકરૃણ બીજી. 

વત'માત ક્ષણુતા આ એજ સાનીનું - જવત છે' એમ તેમનુ' 

મુખ્ય પ્રતિપાદન કૈષ્કમ્યની પ્રાચીન પ્રણાલીને અતુમરતારા, 
જેએ ગઝ'મારી ક મુકત થયા ન હોવા છતાં પોતાની 
નિષ્ડિયતાતે પ્રાચીન તૈષ્કમ્યં તરીકે એળખાવતા હતા તેમને લક્ષમાં 
રાખીને તેમણે ક્મયોગતે વેદાન્તતે ઇષ્ટ ગણ્યો છે. “ ગીતા'તા 
નીચે આપેલા શ્લોકનુ' તેમનુ' વિવરગુ એનુ' સમથન કરે જે દ 

જતાક્રિત. જમવુ જાજ વસોતિ ઘઃ | 

લ સન્વાલી વ યોમી વત 4તિસન્નિ જ સાત: 11 

(અપ્યાય ૬, શ્લે, ૫» 

“કર્મના ફ્લતો આશ્રય કર્યા વિના, પ્રવાહ રૂપે પ્રાત થતા 

કત'વ્યતે કરતાર જ સન્યાસી છે; તેમ યોગી પણુ છે. અમિકેત્રાદિતે 
છોડી દેનાર કે અક્િય થઈ રહેનાર તે ર્મંન્યાસી કે યોગી તથી.” 

આ પરથી સમજશે કે રકરતે છષ્ટ તૈષ્ઝમ્મને નહિ, પષુ 
“ગીતામાં વારવાર જેનો ઉપટેશ કરેલે। છે તે નિષ્કામ કમ'યોગતે 
ભશણિલાલ પુરસ્કાર છે. 

આ નિષ્કામ કમના મિહ્દાન્તતે અભેદભાવના સાથે નડી 
દઈને તેઓ એને “ ચમત્કાર? નીચે સુજબ વણુ'વે છે : 

“ અભેદશાવનાનો વેગ લાગતાં ક્લાલિર્મધિતો નારા થઈ 
રામદ્દેયતો અભ્નાન સિહ થાય એટલે મનુષ્યનુ" અનન્્તઃસ્ય એજ 
અથવા બલ બહ્ દશામાં ને ક્ષુદ્ત1, કૃપષ્યુતા, સ્વાર્થ , અને સ'કોચ, 
શય, શકા આદિમાં ટ્ષીણુ થાય છે, તેમાંથી રક્ષિત અને સ'ચિત 
ચઈ કર્તવ્યની ભબ્યતામાં શહિ કરે, સ્તાપષ્ણુ અતે પ્રેમતી' સમષ્ટિ- 
ખુદ્ધિતે સતેજ કરી પરાકરમમાં ચમત્કાર અપે, શ્વે વાત જ્તાનપક્ષના 



ગઘ ? તત્ત્વચર્ચા દપ 

કમ્ણના વિતાશરૂપ મોક્ષતે વળગી પડેલા «તે સમજતા પણુ નથી ''#. 
વળ કર્મરપ્રિતતા, તેમતે મતે, વિજ્રવ્યવસ્યાની વિરુદ્ઠ છે. એટલે 
૬ગીતાનો આધાર લઇતે તેએ નિષ્કમ'વાદની ટીકા કરે છે. 
સમપ્ર 'ગીતા'મા *નૈષ્ફમ્ય? કે “આતદ”' એ રખ્રો મોક્ષના 

અનુલક્ષમાં વપરાયા નથી, “કેવળ કત'વ્યભાવતાતે જ મોક્ષમાં મૂઠી 
છે ' 4 એમ તેએ! વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરી બતાવે છે. ' ગીતા ”- 
માથી અભેદલક્ષી કુત'વ્યભાવતા ફ્લિત કરી ઞતાવતા તેમના તીચેતા 
ઉદૂગારે લક્ષમાં રાખતા જેવા છે ? 

“કમમાં અકમ તે અકમમાં કમ" એ જ કત'નતે અતુસરતા 
છતા પણુ અનેદ્સાક્ષાત્કાર પામ્યાતો મહિમા છે ફર્તવ્ય કર્યા 
છતા કર્તવ્યના કલતેો અલિસ ધિ ત રાખવો] એ કૅનિષ માર્ગ છે, 
ગપ્રવાહપતિત કત'બ્યને કરી દૈતા કરો વિથાર જ ત લાવવે। એ 
ઉત્તમ માર્મ છે ...... કત'ગ્ય કર્યા હતાં કર્તવ્યતો કરે! ઘસારો 
લાગવા દેવો નહિં ... ગમે તેવા ૨2 તાન આલાપ વ્યષ્ટિવ્યષ્ટિમા 
ચાલે તયાષિ સમષ્ટિતા મધુર તાલતે! સમ કદાપિ ન ચૂકવે, 
એવી સમતાતે જ શ્રીકૃષ્સે યોમ એવા નામથી વણુંવી છે &.. 
સાધત-સ'પત્તિ કેવલ નિજૃત્તિ, પ્રમાદ, કત'ગ્યભણ્તા, વિનાશ, તેને 

અથે નથી; સમતાને સૂત્રે ટકી કર્તભ્યપરાયસુ થવાતે અથે' છે,”* 
પે 

છેલ્લે “શ્રોમદ્ ભગવદ્ગીતાના વૈદાન્ત' ર્ધે તેમણે મોક્ષ- 
ગ્રામના સાધન તરીકે ઉક્ત કત'વ્યમાવનાતે સુદર રીતે તારવી 
અતાવી છેઃ 

*કત્દવ્મ કરતે કરતેજ એક એક વાસતા છૂટે છે, વાસના 
ફૂટતે છૂડતેક્ટ અધિકાર વિસ્તાર પામે છે, અતે સકોચ તથા 

* “તેટાન્ત', સુ ગ , %, 1ણર 
4 એનન, પ્ર ૧૭૪ 
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ભયતે સથાને વિસ્તાર અતે નિર્ભાયતાતે રસ હૃધ્યમાં ભરાતાં, 
જ્રાવિત પરમોપયોગી, સર્વમય રસમય, અતે આત્મમય યઈ હે 
જે કત્'વ્ય કરવાથી આમ ઉત્તરોત્તર, વ્યદિમાત્ર, મમદિલાવતાની 
સમીપ જમ છે, એમજ આત્મમાક્ષાત્કારતુ' અપરોક્ષ ઉપજે છે,, 

સમતાતો ચોગ સિદ્ધ થાય છે. ” * 

કત'વ્યતે ધોરણે, આમ, વેદાન્તસિહાન્તની કમોટી કરીને, 
મણિલાલે તેનુ' વિશાળ સમષ્ટિભાવના રૃપે ઉદ્બોધન ક્યું” છે, આ 
ફાર્ણે જ વેદાન્ત-સાષ્યતે તેમણે “ અભેદ' કે “ પ્રેમ' એવુ નામ 
આપ્યુ' છે, અતે અભેદ-સાક્ષાતકાર તે માત્ર માદિતી-જ્ઞાન નથી 

પણુ લાગણી એટલે કે અનુભૂતિ છે એમ કહ્યુ છે, પરમ સ્ેમતો 
અવધિ સ્વાપ'શુમા જ રહેલો છે, માટે વ્યષ્ટિમાત્ર કત'્યતે યઝુરૂપ 
ગણું અને સમદિ પ્રત્યે ભક્તિ રાખીતે કત'વ્યમાત્ર કરે એમ 
તેમૃતો ઉપદેશ છે, તેમતે ઇજ પ્રાચીન વેદાન્ત તે આ જ પ્રેમ-મૂલક 
કતભ્ય-ભાવનાતે! માર્ગ છે. આ પ્રેમ તે અભેદ ક્લસુદ્દીના આચાર 

અતે વિચારની એકતા સાધનારું ક્રિયાપ્રેરક (વૈ૪1180016) ખળ 
છે. શ'કરે અદ્દૈતના અતુભવતે! આન'દ કલો તેતે મણિલાલે પ્રદૃત્તિ- 
રક જીવનબળ તરીકે આમ ઉપસાવી આપેલ છે. શાંકર સિદ્ધાન્તના 
વિકાસમાં આ મશિલાયતું પોતાનું પદાન ગણાવુ' નઈ એ. 

મણિલાલ સાત અતે પ્રેમની એકરૂપતા સ્થાપે છે તે તેમના 
ધમચિ'તનતુ* એક વિરિછ અ'ગ છે. શ'કરની તકષ્યુકત વિચારઓ્રેણી 
અને રામાતુજના ભક્તિ-તત્ત્તતો તેમની ફ્િલિસષ્રીમાં સમન્વય થષેલો 
માલૂમ પડશે. તેએ ભક્તિનો અય સાક્ષાકાર ડરે છે. ભક્તિના 
સર્વોચ્ચ શિખરે પહોંચતાં આપોઆપ જ્તાનદણિ ખૂલે છે, તેમ સાચી 
સાનપ્રાપ્તિ પણુ પર્મતત્ત્તના સાક્ષાત્કારમાં પરિણામ પામે છે, એ 
ધર કાજી કા ન ક્ન્્ક 

સુ ગ., પ ૧૭૭ # 
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નાના -: -મેભાપમા્મનમ ર. 

સિદ્ધાન્ત પર તેમણે વેદાન્તની ચર્થા કરતાં ઘણે! ભાર મૂકયો. છે. 
ષિદુ ધમ ઉપરં પાશ્રારાનો અરાપ એ હતો કે હિ'દુ ધર્મ શુષ્ક 

તત્ત્વચર્યામાં જટ પમ્સિમામ્ત યાય છે અતે એમાં અનુભવ વડે સધાતી 
ઊચી ફક્ષાતો અભાવ છે. તે આરોાપતે જૂંકે પાડવા મણિલાલે કે 
આ સિહાત્ત પર ભાર મૂકયો! હોય એમ લાગે છે, 

આવ્મચિ'તનત અને_પ્રેમ એ બન્નેની _એકતાનતાનો તે। ગસ ન્યાર્! 
અપરેક્ષ થા થાય છે જાર સાન સફલ થામ છે એ બતાવવા સાટે 
સગા ૨ અવમ _“ અભેદમાગ' ત્તરીક્ર મળખાવે _ે.* આ 

-અનસેદ 9 “ગ્રેમ તો અથ ઉૈવવિક સખ નહિં કરેવાતી ચેતવણી 
'આપીનતે* તેએ ઉત્તમાધિકારીના પ્રેમની વ્યાખ્યા “ વિરામ? કરે 
છે. “વિરાગ 'તે નિષેધતે ખદ્લે વિધિવાચક શખ્દ તરીકે ઘટાવવા 
રે તેઓ “પ્રેમ? કહે છે. અહ'મમત્વરૂપ ભેદ તજીને સવ'મયતા 
ગરવી એ વિરાગનુ' તાત્પર્ય * અભેદ' અથવા “ પ્રેમ 'થી સૂચવવાતે! 
તેમતો આશય છે.1 ક 

આમ, એક તરક્ મણિક્ષાલે “ગીતા'ની ભક્તિ અતે 
કર્તવ્યજ્ાવતાનો પોતાની અનેદ ક્િદ્ષસૂફીમાં સમાવેશ કમો છે, તો 
આજ તરક્ * ગીતા 'માંથી અર્દ્દત સિહ્ધાંતતે ફ્લિત કરી બતાવવાનો 
પણુ તેમણે પ્રયત્ન ક્ષો છે. શકર, રામાનુજ# વલ્લભ, મધ્વ, દરેકે 
પોાતપોતાતા મતને “ગીતા 'ના શખ્દોમાંથી ઉપનનવવાના યત્ન કરેલા 
છે, સાશુલાલે પણુ પોતાના અભેદ સિદ્દાન્તતે “ ગીતા માંથી સમય'ન 

સેળવી આપવાનો સહેતુક પ્રયાસ કરક છે. તેમણુ * ગીતા 'નુ* 
શુજરાતી ભાવાંતર ડરેલુ' છે. આ ભાણાંતરમાં કેટલાંક નવીન તત્ત્વો 
શાલૂમ પડૅ છે. શખ્દર્યનો નિશ્રય ડરીતે “ ગીતા નો થૂળ ઉદ્દેશ 

૨ જસે રેલ “ સત સ હસામ્િ લાત, “ર. “૧ 
જ એનન, ષે. ૪૭ 
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જ સાર્ષશાનો પ્રયતન કોઈ ચુજરાતી કે અ'શ્રેછી ભાષાતરડાર ત્તેમતી 
પહેલાં ડરેલો નથી ભાષાતર આપવા ઉપગત ત્તેમણે મમાતુજ, 

વદનભ તથા મષ્વના ગીતા-ભાષ્યો માથે શ'ડર, શ ડરાન દ, મધુમ્રદન 
આનદૃગિન્,િ શ્રીધર અને સદાન૬ની ટીડાઓની ૫-૫? તુનના દ્રાર! 
પાતાને થયેલ નિશ્રષો સમજ્નવવાતી યોજના કરેતા, તે પ્રમ્તાવનામા 

અનેદ-મીમાસા ફરીતે તેમણું પોતાની રીતે અમલમા મૂકી ખતાવી. 
છે મીમામાની ષડ્લિગ ઉપપત્તિ (ઉ૫૨મ, ઉપસ હાર, અભ્યાસ, 
અપૂર્વતા કળ અર્યવાદ, ઉષપત્તિ) પ્રમાણે તાત્પર્ય તિર્સ્ય 
કર્વાની પહદતિ જૂના વખતમા લતી, પણુ અર્વાચીન ડાળમાં ઝના 
તાત્પર્યનિણું'યમા વિનિયોગ ડમ્વાની શરૂઆત? મણિલાવે ડરી છે 
તેમની પછી લોકમાન્ય ટિળકે પણુ તાત્પર્યનિર્ણુયમાં એ જ પદ્તિ 
ર્વીડારેલી માલૂમ પડે છ આ સદભમા જ એ નોધવા જેવુ છે 
કે “ગીતા'તુ સુપ્ય તાત્પર્ય કમયોગ છે એમ ડહેવામાં પણુ 
મણિનાલ (ળડના પુરોગામી છે 

“ ગીતા 'નુ* ભાષ્ય ડરતી વખતે મણિલાલ શ કરના 'કેવલાહૈત 
પ્રત પક્ષપાત હોવાતે! આક્ષેપ પહેલેથી મ્વીમારી લે છે ' ગીતા 'તા 
વચતેો અભેદમોધક છે એમ ગતાવવા મારુ તેમા દયીન કરે છે 
“ જગતતતો અનાદિથી આજ પયત ચાલતો ઇત્તિઠાસ--રાજકીય 
તેમજ માનસિડ--ક્રમે ક્રમે અભેદ ઉપર જ આવતે1 જણામ છે. 
માટે મતે જે રહસ્ય ગીતામા «ણુાય છે તેતુ વાસ્તાવિક પયવસાત 

અભેદ ઉપર છે, ને ન્યારે એવા રહસ્યતે! ગીતામા અવકાશ છે 

ત્યારે ગીતાના વચને અવશય કરીને બનાત્કારે પણુ અનેદમાધક 
માતવા પૂડે છે'* “ગીતામાં અક્તવાદતુ પૂર્વરૂપ નથી, પણુ ખુદ 

અદ્દેત-સિદ્ાન્ત જ છે એવુ પ્રતિપાદન કરવાને તેમણે પ્રયતન કર્યો 
છે. પણુ તેમ કરવામા અનેક સ્યળે તેમતે કૃત્રિમ અને દૂગફેષ 

* *ગોતા' ની પ્રસ્તાવના, પૃ ૬૦ નિ 
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રખ્દાથો તથા દલીલોને આશ્રય લેવો! પડે છે] વળી ઉપનિષદોમાંથી 
એક અખ'ડાર્ય નીકળે છે તેજ સાચે એમ તેએ! માતે છે. ઉપ- 

નિવદોમાં એકવાકયતા સિદ્ટ કરવી એ જૂની પ્રણાલિકા ક 
મણિલાલે “ ગીતા'ના વિવરણુમાં એનું અનુસરણુ કયું” છે, ખરુ 
નેતાં, અત્યારે વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ ખધાં ઉપનિષદો એકબીન્નયી સ્તરત'ત 
જી અને તેમાં તે તે કાળના થ્રેઇ વિચારકો પોતપોતાની રીને 

તરત સ'બ'ધી કરેવા વિચારે પ્રરૂપિત થયેલા છે. 

“ગીતા'ના ક્છેકોતો મણિલાલે અભેદના પ્રકારમાં કરલે 
અચ ભાષ્યકાર તરીકે તેમતુ' આગડું પ્રદાન ગજૂાય છે. “ફેક્સ: 
સર્યમૂતાનાં ઇર્ટ્સાડઝુન તિણતિ' એ પ'કિતતાો “ઈશ્વેર- 
અભેદ પોતે જ-પ્રાણીમાત્રને પોતાના અતાદિ સ્વરૂપ/નુસ'ધાનક્રમના 
ચક ઉપર ચઢાની સ્વરૂપણાભ થતા પપ”ત ટ્રેરવ્યાં જાય છે! આવો 
અભેદ જાણુવા એજ સ્ઞાન-અપરેક્ષ સુત '-એમ અર્થ ધટાવીતે 
તેએ અભેદની ભાવનાતે જુદ્દાં જુદાં દષ્ટાનતાત આપીતે સ્વતત્રપણે 
સ્કુટ કરી આપે છે. “ અબેદરૂપી પત્ર ઉપર જ પ્રાણીમાત્ર ચટેલાં 
છે/ અભેદતુ' ચદ જ સવ* વ્યવસ્થા સારી રીતે કરી આપે છે?” 

એવો અય કરીને “ એતે જ પાશ્ાત્ય તત્ત્તસે નેચર ' “સ્પિરિટ? 
*ફાપ્સ્ટ' આદિ તામોથી વણુંવે છે....અતે કાથ્યરસિકો “ર્સ' 
ફપે ઉપાસી વ્યવહામ્માંથી પણુ પર્માર્થતો મામ પામરોતે ભતાવે 
જી? એમ અભિપ્રાય અપે છે. “ચજ્ઞક્તિત્ટાસિતઃ લનો 
સુરમન્સે અર્યજિક્વિષેઃ ? એ પદોતો તે અથ કરે છે કે ઇપ્રાણિમાંતર 
અનભેદશપ પઝનુ' રોપ બોગવે તોજ પાપમાત્રથી મુક્ત યામ 7 * 
ગામ અબેદસાક્ષાત્કાગ્ને યુ કહીને તેએ! ન્નશે કે અભેદપ્રામિ કગી 
હોવા છતાં જ૪ગતતા વ્યવદારમાં જુદા જીદા આચાર વગેરે પાળવા 

* “ઝત, પ્રસસ્તા,, પૃ. ૨૮-૨છ 
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તેતે શૈષ તરીકે સૂચવે છે | વળી, ' ફૃસ્ત્રિયાણી સ્ક્રિચાર્થણુ ઘયન્ત 
ઇતિ પાત્વત્'--એ શ્ઞેકાધ ટાંકીને, ઈન્દ્રયિ। ઇન્દ્રિયાના ભોગ 
ભોગવે છે, મારે તેમાં કાંઈ નથી એમ શુકવત્ ઉચ્ચારીતે અતાયાઃ- 
પ૦પરાતે ચલાવનાર વેદાન્તીઓતે જવાગ રૂપે ૪ ' ગીતા 'મા અધિ- 
કારકરમ બતાવેલો છે, એવુ તેએ પ્રતિપાદન કરૅ છે, તેના સમથનમાં 

તેએ “સસુવિષા મઝન્તે જ ઝતાઃ સઝજતિતોડરઝુત | માલી 
“સિલ્ઞાઝુસર્થાર્થી જ્ઞાતી ચ મસ્ત 11”-એ શલેોક ટાકે છે. તે 
જતી સ્થાસવ સે સતજ એ પદોતો “તાતી છે તે તો મારુ, 
અભેઘ્નુ જ ૩૫ છે-અભેદ જ છે એમ હુ માડુ છુ ”-એવે। અથ 
ધટાવીને તેએ અબેદજ્ઞાન સારુ ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર અનુસાર 
કમ', ઉપાસના, યોગ, જ્ઞાન આદિ બિન્ત ભિન્ન માર્ગોને વિદિત 
ગણે છે, ગીતા 'તે! રાજયોગ તેમતે પણુ ઇષ્ટ છે, પણુ ઉત્તમા- 
પિકાર છતા મતોનારાને અર્થે સાષ્ય જે યોગ તેમા શરીગ્દોષ જ 
જેમતે અ"તરાયભૂત હોય તેમતે માટે વટ્ક્રયાપૂર્વક હઠાભ્યામ એ 
કમમાં ઉમેરવાતી તેમણે ભલામણુ કરેલી છે. 

“ગીતા'- સમ'ને લક્ષમાં લીધા વગ?, પોતાના જ મ'તત્યતે 
“ગીતા? માં જેવાને! તે તેમાંથી ફલિત કરવાને આમઇ તેધતે 
કેટલી હદે લઈ ગયો] છે તે ઉપર ઉતલેખેલ દષ્ટાતો બતાવી આપે 
છે. “ગીતા'માથી અભેદને! ખોધ તારવવામાં તેના વચનોને! વાચ્યારથ 
પોતાતે અનુકૂળ નહિ આવતાં તેએ સપ્રચોા!જન લક્ષણાતો આશ્રય 
લઈને તેમાંથી કેવળ લ્યાર્થ: કાટે છે તે કૃત્રિમ લાગે છે, તેમ છતાં, 
ઉપનિષદતાં વાકયો સાથે ' ગીતા 'તે અભેદમોધક અથ બેસાડવાતો 
શણિલાલતેો આ પ્રયત્ન તેમતી તટ'રાકિત અને અબેદભક્તિનુ* 
સ્મરણીય દષ્ટાંત ખની રહે છે. 

મશિલાલના અદ્દૈત-ભાષ્યમાં અધિકારક્રમને અગત્મનુ' સ્થાત 

છે. અધિકાર વિત સાતપ્રાત્તિ કે ચારિત્ય-શુદ્ધિ સ'ભવે નહિ. 
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અધિકાર સમન્યા વિતા ત્તાતની વાતો કરવી તેતે તેખો તત્વ 
સાનને! દુરુપયોગ કહે છે, અધિકારકમનો અનાદર કરીને જેએ 
જવળ શુષ્ક વેદાન્તતી ચર્ચા કરે છે તેમની નીતિતે1 પાયે! સડી 'નય 
છે. ક્ષ, ઉપામના અને સાનના કમ અતુસાર અધિકાર કેળવીને 
સાનપ્રાપ્તિ કશ્વા ઉપર તેમણેુ ભાર મુકપે। છે. ડુરાચારનુ' કાર'ગુ 

ભેદ અતે તદતુષ'ગી અધિકારન્યૂતતા છે. અધિકાર-પ્રાપ્ત જ્ઞાન 

સવત્ર એકતાતો પ્રેમ દ્દારા અતુઉવ કરાવે છે, આગળ જ્યું 
તેમ, આચાર અતે વિચારની એકતાનું માધન પેમ છે. એ પ્રેમનો 
અનુભવ તે જ જીતત્મુક્તિ. વૈદાત્તની પરિભાવાનદ ભહ્મ, ચૈતત્ય 
જ પશ્વિર્ના પર્યાય રૂપે મણિલાલ આ “પ્રેમ્! શખ્દને ઉપમે। ગ કરે 
છે. તેતે જ તેમળુ પિંડભ્ણાંડાભેદ કણો હૈ. 

નીતિ-ધોરણુમાં પષ્યુ તેમણે પિડબહાાડાભેદતેન્ટ નિયામક 
ગણ્યો! છે, બ્યષ્ટિમાવે મમષ્ટિતા એક અકોડા રૂપે જ્યવહરવાતુ” છે. 
અતુભવથી સ્તાનતો આરભ ટે અતે અતુભત્ર ઇત્દ્રિયિજન્ય છે એ 
બિન્દુથી આર ભ કરીતે પદાથ*સ્વરૂપ અને વિશ્વસ્વરૂપનો વિચાર્ કરતાં 
ર વાત શિહ્ધ થાય, જીવિતતે! જે હેતુ સમન્નય તે પ્રમાણે નીતિનુ' 
ઘોર્ણુ રચાવુ' જઇએ, વરતુતઃ પદાર્થ વિજ્ઞાન અને તત્તશાસ્તનેર 
જેમાં શેફત્ત રૂપે સમાસ ચાય તે જ અભેદતુ' શાસ છે. અભેદ 
અથવા સુખ નતીતિનિયામક હોઈ સ્વહિતવાદ ને પરહિતવાદતે। તેમાં 
વાસ્તવિક ભેદ રજ્યો નહિ. કારણુ, અદદૈતશાસ્રમાં સ્વ એટલે પિંડ 
અને પર એટલે થહ્માડતે! વાસ્તવિક ભેદ છે જ નહિ; જે વ્યવહારરૂપ 
ભેદ તે પરમાથ*રૂપ અભેદમાં પયવસ્ટાત પામે તો જ સુખ છે, ટ'કમાં, 
પિહડનુ" વતતમાત્ર-શરીરચેષ્ટા સુહ્દાંત-ધહ્માંડના વતનતે અનુસરે તે 
ઉત્તમ નીતિ. ખેન્યમ અતે મિલે પુરસ્કારેલા પર્હતિવાદ “ ઘ્યુામાં 
ઘણાતુ' ધર્ણું સુખ એ કર્તવ્ય” તે નિયમને સ્વીકારતો હોવા ર્તા 
સણિધાલના અભેદસિહાન્તને તે સ્વીકાર્ય નથી. એમતે મન તે॥ 
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કતવ્ય એજ સુખ છે. આક ટ કત'ન્ય છે એમ માનવાતી જે 

અનિવાયં ભાવના તે પણુ અભેદસાક્ષાત્કાર યાતે સ્વરૂપાતુસ'ધા- 
નતા જ બલિષ્ઠ વ્યાપાર છે એમ તેમણે કહેનું છે.* પ્રો રામન 
નારાયણુ પાઠક બતાવ્યુ છે તેમ, મખિલાવતે! આ નીતિશિદ્દાન્ત 
કૅન્ટના “ €દ૦છુ૦11€81 11000618190 ના પર્યાયરૂપ છે 1 

જડવાદપ્રેરિત સ્વહ્તિતવાદ આ અદદૈતતીતિને બધ બેસે નહિ એ 
દખીતુ છે “ ખાનગી અતે “ જહેર ' એવા તીતિના ભેદ મણિતાનતે 
માન્ય નથી પ્તિઠામ અને ગજકામ્ણુના વિષયોમાં ખાનગી નીતિનો 
અતાદમ કરીને મજ-કારય કરવાની નીતિતી હિમાયત ટગ્વામાં 
આવે છે તેતે તેઓ વિરોધ કરે છે. ગ સદીના વિખ્યાત અગ્ેજ 
તન્ત્વચિન્તક પ્રે. હેનરી મૌજવિકના “1978011081 1910108 
નામના લેખને સમર્થન ૩પે ટાકીને તેઓ “વ્યષ્ટિમાત્ર ચમષ્ટિના 
અ'ગ૩્પ છે અતે સમષ્ટિથી ભિન્ન પડીને તે પોતાતુ કોઈ પણુ 

વર્તન યોછી ચ્કે જ નહિં' એમ સાબિત કરી બતાવે છે તે મૌતે 
મન, કમ* અને વાણીતી એકતારૂપ પરમ નીતિમાગ* અપતાવવાતો 
અનુરોધ કરે છે ક: 

અભેદવાદતે અગે મશિલાલે પ્રરૃત્તિ અતે નિરૃત્તિત। તતાસ્તિક 
ભેદ મમથપણે તારવી બતાવ્યો કે, અહી પણુ તેમની ગ્વત ત્ર વિચાર 
શક્તિની પ્રતીતિ થાય છે “ જગત્સાં સતુષ્યની નીતિ જગત્ દુ'ખમષ 
છે એમ માની નિઇત્તિરૂપ (૪૦5૩1001300) * છે કે જમત્ સુખમય 

* “આત્મતિમજત ', પૃ પર 
4 “આપણે! ધસ?) ઉપોદૂધાત,પ્ર 1૩ 

ક “વ્યાયડહાકિક નીતિ', સુ ર, પ ૨૮૩-૨૮૫ 
% નિવૃત્તિમા્ગ્ને માટે મણિલાને * 9૮ડડાળાડત્ત 7? રાખ્દ વાપર્યો 9 
ત જગતને દુ ખમચય ગણુનાર તેરાક્યવાદતર અર્થમાં છે સદ ત્તેતા 

સમનય છે કે વેદાન્તને ઇષ્ટ “પ્રવૃત્તિમાં નિવત્તિ' નો બાધ કરનાર 

નિવૃત્તિમાર્મતા પર્યાય કૂપે તેમણે એ સખ્ડ વાપર્ષો નથી 
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જે એમ માતી પ્રજૃત્તિરૂપ (૦૪૩1810) છે?' -- એ ખે 
સશ્ષોને નનન્ર સમક્ષ રાપ્પીને તેમણે મરત્તિ-તિરત્તિની મીમાંસ! કરેલી 

છે, મનુષ્યને “ માડલિક સ્સગ'માં ફ્ગ્તારા તાણી ' તરીકે એળખાવીને 
સેએ શરીર, મન અતે હદયના પરસ્પર વિનિમય દ્રારા કલા, 

શાસ, કાવ્ય, તત્ત્તસાન આદિનો ઉદભવ થાય છે એમ બતાવે છે. 
આ પ્રકાઃના વિનિમચોથી પ્રશત્તિ થાય છે. દરક પ્રશત્તિની પાટળ 

“ઈને કોઈ હેતુ હોય છે પ્રશૃત્તિના સાધ્ય સુખ ઉપર માણુસતી 
ર૨સરશતિ બધાય છે, જે તેતે તે પ્રનૃત્તિ કરવા પ્રેરે છે, એકને એક 
૨મ નિવૈ*દ ઉત્પન્ન કરે; એટલે અ! તિ્જેદમાથી બયત્રા મારે માયુસ 
“જુદી જુદી પ્રશત્તિઓઆ આર'ભે છે; પણું, મણિક્ષાલ ફહે છે, “ગમે 
સેટલી નવીનતાને તેના ઉપર હોળ ચઢાવો પણ્ ગક ફ'ક મારતાંની 
સાથે તે (-નિવે'દ) બધા ઢોઇને ઉરાડી મૂકો, પોતાનુ” કાળુ' મેહું' 
આગળ તે આગળ ધરે છે ” આ નિવેંદરૂપી “શાક્ષમ ' અને તેના 
ત્રાસતુ' તેમણે હદ્ય'ગમ ચિત્ર દોર્યું છે. નેમણું ઉધારી આંખે તેતે 
“જીતવા, તેતે રસમય કરવા પોતાતે! ભોગ આપ્યો છે “ તેમનાં શોધ, 
ચમત્કાર, ઉદ્મારાદિ ભવ્ય શાસ્ર, ભવ્ય ધર્મા, ભષ્ય સર્ત્રિ, ભત્ય 
કાવ્ય, ભવ્ય ઉમિ'વિલાસ રૂપે' અમર સહી જય છે, પણુ જે બોગ 
આપવાને બદલે નિવેદતે વળગી રહૉતે તેને જીતવા મથે છે, તે તો 
ચોરી, લ પટતા; લુચ્ચાઈ, વ્યસન વગેરેમાં ડૂબી જાય છે એમ 

તેમનુ વક્તવ્ય છે, * રી 

“પ્રવૃત્તિ એ જ પ્રકત્તિનુ' સુખખ છે ' એ સૂત્ર નિવેદ ન આવે 
એના સુખતી પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી નથી. કારી, પવ્ત્ત અટકી 
એટલે નિવેદ આવવાનો જ. શરીર, મત, હદય વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ 
ભિન્ન હોઈ તેનો વિનિયય ભેધ્નો વિસ્તાર કરે છે અતે તેથી નિવેદ 
ઉત્પન્ન કરે છે. કોઈક માનસિક કે હેદયતા અતુભવ ઉત્તરોત્તર એક 

# મક 
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એકનાં દૃશ્ય-દ્રષ્ટારૂપ છેન શરીર તથા હૃદયના અતુભવ તેથી ભિન્ન 

સનતે દૃશ્ય છે, તે મતતા અનુભવ તેનાથી પર આત્માને દશ્ય છે. 
આત્મા નાતા(નગાળા નહિ હોવાથી તે કોઇને દસ્ય નથી, સવત મિદ્, 

સઝમય, સવ'્રણા છે પ્રશૃત્તિમાત્રમા આ આત્મદર્શન ઠરવુ તે જ 
સાચે! રસ અતે માચુ સુખ રહેલુ" છે, એનાથી પ્રકૃતિમાત્ર “એક 

નાટકવત્' થઈ ન્ય છે અને પ્રવૃત્તિને જે વારવાર નવીનતા અર્ષવી 
પડે છે તેતી અપેક્ષા રહેતી નથી, પ્રૅશત્તિતો £₹ જ સવ નવોન 
નવીત પ્રકારે અભેદમય સર્વમયતામા «મ્યા કરે છે, એમાં નિવે'ધતે 
અવકાશ નથી. આતે જ તેએ પ્રવૃત્તિમાં નિરૃત્તિ કહે છે. વેદાન્તતે! 
નિવત્તિમાર્ગ* પ્રહૃત્તિના અભાવરૃપ નિશૃત્તિતે ગદલે જ્ઞાન૩પ૫ નિદૃત્તિતો 
સ્વીકાર કરૅ છે તે આ «૮. * 

પશ્ચિમના દુઃખવાદ અતે ભારતીય નિશૃત્તિમાગ વચ્ચેતો 
તફાવત સપણ છે. દુ ખવાદનુ પર્યાવમાન આત્મહત્યામાં યાય, ત્યારે 
અદ્દેતલક્ષી નિન્ત્તિમાગ" સવ પશત્તિમા સ્વરૂપાતુસ ધાન ડરાવીને 
અમભેદાતુભવનુ સુખ અપાવે. એકમા ઉદાસીનતા તે નિરાશા છે, 
*ખીજમાં સૌનચોગજન્ય આનદ અને સ્વરૂપાતુસ ધાનની આશા છે, 
જગત્ કેવ દુ ખમય છે, કોઈની સાથે “આ મારુ છે' એવી 
આત્મતા કચ્વી નહિ એ જ દુઃખના સન્્તાનને વધારી કલેશ કરાવ" 
નાર્ છે, માટે અનાત્મભાવના જ શ્રેયસ્કર છે એવે! બૌદ્ધ સિદ્ધાન્ત 
પણુ તૃષ્ણાચ્છેદ અને વાસનાક્ષય દ્દારા અભેદતે લક્ષે છે, જગૃતતે 

સય માતીતે પ્રકૃત્તિ કરનાર પુષ્ટિ સ પ્રદાય તેમજ પાશ્ચાત્ય સુખવાધના 
ગ્રષૃત્તિમાગ બાહ્ય વિશ્વમાં રસ અને સુખ શોધે છે અતે થિત્તને 
વિક્ષેપની ૫૦ પરાએ ચડાવે છે. નિરૃત્તિમાગ' આતર વિશ્વમાં રસ અતે 
સુખના નિદાનતે એળપખી વિશ્વમાત્રને તેમાં વિલય પમાડે છે. 
પાશ્ચાત્ય કેળવણીને લીધે જેમનું ચિત્ત વિક્ષિ8 થઈ. ગયું હર્લુ 
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તેવા, નિવેદનો ભોગ થઈ પડેલા સમકાલીન ગુજરાતી તરુણુતે 
સથિશાક્ષે “ પ્રજૃત્તિમાં નિવૃત્તિ ' તો આ સિહાન્ત 'છવનમાં ઉતારવાનું. 
ઉદ્બોધન કરીને આશ્વાસન અને ગ્રોત્સાઠન પૂરાં પડ્યા છે. * 

આમ, અદ્દેત મણિલાલતી તત્ત્વચર્ચાનો આદિ, મષ્ય અને 
અ'ત ખની રહે છે, અભેદભાવના તેમના સમગ્ર સિત્તંત્રતૂ' ચાલક- 

અગ છે; તેમના વ્યક્તિત્તતો સચૅત;, સમુ્જીવલ અશ છે; તેમની 

કિલિસૂ્રીતે! પ્રાણુ છે. એ પર્માતુભવની ' ઝલક' પોતાના તૈમજ 
ચુજ*ર મનતના ચિદાકારમાં છાયેલી જેવાની તેમને તીત્ર આકાંક્ષા. 
હતી. આથી તેમતુ' લેખનકાયર્" શાઅચર્ચા કૈ તત્તવનિરૂપણુમાં સમાપ્ત 
થવાતે બદલે લે[કોમાં સાચું ધર્માથરણુ કેળવે તેવી સ્તધર્મં ભાવતા 
નગ્રત કરવા પય”ત વિસ્તયું; હતુ. “સુદશન'માં ૧૮૯૪ના 
ડિસે'ભરથી ૧૮૯૮ ના ગપ્ટ૪ે€બર સુધી તેમણે એકધારી ચાલુ રાખેલી 
૬ અભ્યાસ? નામની લેખમાળા આના સબળ સુરાતાફપ છે, બાલ 

પ્રસસ્તાર તેમજ આંતિરક સ'પત્તિતી દણિએ મણિલાલના ધમવિષયક- 
લેખોમાં એવુ" રયાત પહેલુ” છે. વ્યાવહારિક ચકયતાએતે લક્ષમાં 
લઈને રચાયેલુ* વેદાન્તદર્શતતુ' આ સમથ મૌલિક ભાષ્ય તેમનાં. 
સવ લખાણોમાં નવી જ ભાત પાડે છે. એમાં વેદાન્તરાસની. 

પ્રયક્ષ જીવનને લક્ષતી ઊડી, સચોટ અને સર્વગ્રાહી પર્યાલોચના છે. 
આ લેખમાળા અદ્દેતના -સાધના-માગની સરળ અતે રસભરી. 
રૈલીમાં સમજૂતી આપે છે. શાંકર' સિદ્ધાન્તના મમ'ને ખૂબીપૂર્વાક- 
મહીને તેમણે તેને અખડ ૬વન-વ્યાપી આદશ રપે અદ્ભુત ચતુ- 
રાઈથી ફલિત કરી બતાવ્યો છે. આર'શમાં અધિકારભેદ સમજાવીને 
તેમગું એ લેખમાળામાં અદત-સેનમાં શ્રવણુ, મનન તયા. 

નિદિષ્યાસનનાં વિવેક, વૈશગ્ય, શમાદિષટ્રસ“પત્તિ અતે સમુક્ષુતા એ. 
શૂધનથતષ્ટય સાંગોપાંગ નિરૃષ્યાં છે. ગ્રત્યેક ચર્ચા-નિન્દુએ તેમણે 
કક 
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સાધકતે પડતી નાની મોટી સુસ્કેલીઓને સાવધાનપણુ લક્ષમાં 
રાખીને, વિરાળ દૃદિએ વિષમની ગવેષણા કરેલી છે,* આહાર, 
વિહાર, વિચાર, વાથન, સોબત આદિ સર્વ વ્યાવદારિક ત્રરૃત્તિ* 
“ઓમાં વિરાગની ૬ત્તિ પરોવીને વેદાન્તને જવનમાં વણુવાની કળા 
તેમણું શીખવી છે. વેદાન્ત વિશે વેદાન્તીએમાં તેમજ વેદાન્ત અને 
તૈદાન્તીઓ વિશે લોકોમાં પ્રચલિત બ્રમોનું પષુ તેમાં તેગ સાથે 
સાથે નિગ્સન કમત ગયા છે. અદદ્ત-ભાવનાતે હદયમાં ધારણુ 
કરીને તેના સ'પૂર્ણુ સાક્ષાત્કાર સારુ ૬ત આખુ” ચતુર્યાતુસ'ધાત* 
પૂર્વક ગાળવું, વ્યવહામ્માં સતે પરમાર્યનુ' પાલત કરીને આત્મવત્ 
સર્વભૂતેઘુ જેવાની અભેદ્દાષ્ટ કેળવવી એ અહીં તેમણું કરેલા 
ધર્મોપદેશનું સ્વારમ્ય છે ખપન્તેમી કેળવણી પામેલા, મેધ્યમ વર્મના 

શ્ર્મનિતિાસુ લોકોતે આય ધમ તથા તત્ત્ત્ાનતા નિષ્કષ'રૂપ 
વૈદાન્તતે પ્રત્યક્ષ જીવનમાં ઉતારવાનુ* સાત આપવાના પ્રયોજનથી આ 

લેખમાળા ગ્રેરાયલી હતી. વ્યુત્પત્તિ, ચૂદ્ષ્મ અને વિશાળ દષ્ટિ, દ 
સદાન્તનિષા અને તેજમ્વી ભાષારોલીના થોગે કરીતે મણિલાલ એ 
ગત્રયોજનસારી રીતે પાર પાડી શકયા હતા. દુભોગ્યે, “અભ્યાસ'ના વિષયમાં 
સાધનચતુષ્ટય બાદ આવતો અદ્દતસાક્ષાત્કારતે-અર્થાત્ તેતા શ્રવણુ, 
સનન, નિદિધ્યાસનનો - ઉત્તર ભાગ આપવા એ જીવી શકયા નહિ, 
અતે એ લેખ એ અધુરો રહ્યો. પણુ છેરલા ભાસ પર્યન્ત ચાલુ 
રાખેલી આ લેખમાળા તેમને માટે રિક્ષિત તે અધરિક્ષિત જત* 
કમાન્માંથી મોરો શિષ્યસમુદાય ઊબે। કરી આપનાર જીત્રન-કાયરૂપ 
“નીવડી હતી એમાં રકા નથી, 

ગ્રાચીન આર્ચ ધર્મની વકીલપ્ત 
અર્દ્દતના જમિયા વડે મશિલાલે જીવનની અનેકવિધ 

* એ લેખમાળામાં તન્મયતા, મવવિક્ષેપ, વિતેક, વિરાગ, વ્યવહારમાં 
“નીતિ અને લોક વિરો તેમણે આપેલી સમજૂતી તેના લખ્ય દદાન્તે છે 
ન[જુઓ સુ. ગ., પૃ. ૪, ૮-૨૧, ૨૦-૨૬, ૨૩-૨૫) 
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વિસ'વાદ્તિઓતુ* સમાધાત કરી આપ્યું છે. ધર્મ અતે સત્યની 
પરસ્પર અવિરેધ-સ્યિતિ તો! તૅના વડે લગભગ સ્વય સ્પષ્ટ 
ખની રહે છે “રાસ્ર અને યુકિતતી ગહાયથી તેગા સાબિત કરી. 
આપે છે કે જીવનના પરમ ધમ*રૂપ સત્યનું' સીધામાં સીધુ રૂપાતર 

આષ્ધપ્ષ્મા થયૅલુ છે. સ્વધમ*તી શ્રેષ્ઠતા એટલે મણિલાવને મન. 
અભેદની જ શ્રેષ્ઠતા છે આથી તેઓ વેદાન્તતી પરિપાટી ઉપર 
હિ'દુ ધમ" અતે ગ'સ્કાર્ના સુખ્ય તત્તત સમળવીને સ્વધમ*તી 
ઉત્કૃષ્ટતા સિદ્ધ કર્વાતો સમય પ્રયાસ ડરે છે. 'સિ્હાતસાર' અને. 
બ્રાણુવિનિમષ” તેગ્રના આ પુસ્પાર્થનાં ઉત્તમ પૂછા છે. તેમની આ 
પ્રવૃત્તિ ચોકકસ સ્વસ્પે સભાનપણે, પ્રજાના કેળવાપેલા અને યુદ્ધિ- 
શાળી વગષતે લક્ષમાં રાખીને યોજાયેલી હોવાથી, લખતી વખતે તેએ 

કળાકારની તટસ્થતા જાળવવાતે બધ્લે ધમ"પ્રચારકના જુસ્સાથી આગળ 
વષ્યા હેતા, એ જમાનામાં, પહેલા તકરણુમાં નેયું તેમ, પાશ્ચાત્ય સસ્કારના 
ધસારાને કારણે પાદરીએ। તેમજ શિક્ષિત હિ'દુ “સુધારફ ? વગ તરફ્થી 
હિ'દુ ધમ" ઉપર આક્રેમણુ ચાલુ હતુ*. તેની રિથિતિ પણુ અપ્રાગતિક થઈ 
ગઈ હતી. તેનાં મૂળ રહસ્યો સ શોધીતે તેની ખૂખીએ પ્ર્ન સમક્ષ પ્રગટ 
ફરવા અને વિદેશીય સ'સ્કારની સાથે તેની તુલના કરીને પાચીન આય 

ધર્મતી મેઇતા સાબિત કરવા પાછળ પ્રજાના સામાન્ય તથા શણેલા વર્ગને 
લર્માભિસુખ કરવાને! મશિલાલનો ઉદ્દેશ હતો આ કારણે ગોવધષત- 
રામની સાકફ્ક પૂર્વ અને પશ્ચિમના સસ્કાર-પ્રવાહાના તટસ્થ દા 
તે ત્યાયાધીરા બનવાને બદલે તેએ ઉત્તર નર્મદની માફ્ક આય ધમના. 
વીલ બતી બેડા, “ સિહ્ધાંતસા*' લખતી વખતે તેએ નાતે જ 
ગતી ર્પજ ડખૂશ્રાત ફરે છે - 

૧ ગ્રાસ્મીત અદદૈત આજકાલતા સુધારા આગળ ગુનતેમારના 

પાંજરામાં છે, તેતી અતે તેતા 'જડજનતી જગે।ની ડ્રેરેબદલી કરાવવી 
એટલી ન મારી વકીલાત છે, તેમ થય! પછી ન્ટ ન્યાયાધીશ થશે 
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તેજ આચાય થક 'શુ કરવું' તે બતાવશે.''* 

અદ્દૈત-સિહાન્તતેસવૌચ્ચ ભાવના તરીકે ઘટાવવા સારુ અતે આય 

ગસ્કૃતિતે દુનિયાની જનતામાં જૂની-અને તેથી સર્વૌત્તમ-મ'ગ્કૃતિ તરીકે. 
ભ્રમાણુવા માટે તેમણે ' સિદ્ધાંતસાર 'મા શ્રમપૂર્વક એકડી ડરેતી વિગતો 

અને જડવાદની ઉપર ચેતનવાદની સરસાઈ સ્યાપિત કરવા સારુ મમન 
લૈલો “ પ્ાશુવિનિમય' નો પ્રયોગ તેમતા ઉપર્યુક્ત કયનતી માક્ષી 
યૂરે છે, આથી તો તેમણે કાન્ત અને ગમણુભાઈ જેવા સમફાલીત 

સુધારક વ્ગ'તા લેખદતે! સારી પેઠે વિરોધ વહેરી લીધો ને એ બન્તે 
વિદ્દાતોએ તેમને સનાતતી ગણી કાઢીને તેમની સાથે સમાજન્સુધારાને 
અગે ધમ*-તત્ત્ત પરત્વે લાબી વિવાદપર પરા ઊભી કરી. મણિ]નાધે 
આપ* પરની સર્વોત્કૃષતા કેવી રીતે સિદ કરી અને તેતે અ'ગે તેમતે 
જેવા ઉમ્ર વિરોધને સામને કરવો! પડયો હતો તેતે, “ નિદ્દાતસાર' મા 
સેમણે કરેલા સિહ્માત-તિરૂપણુતો, કાન્તે તેના કરેલા પ્રકરણુવારં 
અવક્ષોકનને લક્ષમા ૨ખીતે, વિચાર કરતા, યથાથ ખ્યાલ મળે તેમ છે. 

* સિદ્ધાંતસપર ': 

*(સિહાંતસાર ? મણિલાલના ધર્મચિન્તનતે મૌલિક આકર- 
ગ્રન્ય છે. તેઓ વિશ્વોત્પત્તિ, ચતુષ્યોત્પત્તિ અતે ધર્મોત્પત્તિને અનાદિ 

* “સિદ્ધાન્તસાર' (આ ત્રી5), મસ્તાવના, પ્ ૬ 

4 સિ સા. લખતી વખતે પોત્તે પક્ષ કે વાદના ગ્રહુધી મુક્ત રી 
શકરો એવે! વિચાર મણિલાલના મતમાં આવ્યે હસે, તેથી ઘમ-તતતવતા 
ઇતિહાસનુ' દરન તટસ્થ રહીને કરાવવાનો ઉદ્દેશ તેમલ એ ગ'ઘમાં નીચે 
સુજખ વ્યક્ત ઘય છે . 

૮ પી 9ગીતા, સૂત્ર, ઉપનિષદ્ ગ્યાદિના ધારીએ તેટલા અર્ધ સવાનો 
સબવ છે સ્વત'ત્ર, સ્વાભાવિક, યથાથ અતે સરલ અથ' કિયો છે, તે નાતે 
સ'સત સણી, બધા ઝો વાચી વિચાર્યો વિના, નિશ્ચયમાં આવી ૩9 

્ 
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એટલે ક વિચારમાં ન ઊતરી શકે તે્ત્રા-ચ્બકળ-ગણુ જે, ધમની 
ઉત્પત્તિ કેમ થઈ એ સમજાવું મુસ્કેલ છે અને તે કદી સમજાય 
એમ લાગતું નથી એમ તેએ! ડો. મેક્ષમૂલરનાં વેચતોતે આધાર રૂપે 
“્ઢાંઈીતે કહે છે. * એતે! અય" એમ તહિ કે ધમજ-તતત્વતા અવ- 
ચીત સ્વરૂપ અતે તેના ફેળ વિરો વિચાર ન ચઈ શકે, ઇતિહામ, 
પ્રકૃતિ અને માનવ આત્માની સર્વ કાળે પ્રતીત ચતી એકરપતા 
ધમષ્ભાવનાના સ્વરૂપને વિકાસ સમજવામાં અવસ્ય સહાયભૂત નીવડે, 
મણિલાલ ધપ્રષ્તા ' ઈશ્વરતે સમજવાની બુહિ' એમ સારા પણુ 
વ્યાપક અથ* ડરીતે તેનુ” લક્ષણુ બાંધે છે કે “અન'ત બવિકૃત 

નહિ, અર્થાત્ અમુક મતમતાંતરને! આગ્રહ કરી અમુક વાક્યનો અથ 

ખસુક જ છે, એમ લખવું વ્યય" 9. જે અથથી ઘણાંમાં ઘણાં વાકથો 
મચડયા વિના સરલ રીતે સમનઇ જતાં હોય ગતે યુક્તિમાત્રથી નેતા 
પણુ જે અય સ'ગત લાગતો! હોય, તે જ ખરો અથ-ધમ”-એમ તિચમ રાખો 
વિશારડું ઠીક પડે છે. ઉપનિષદમાં કે સૂત્રોમાં આમ કહુ ૪, એમ ઠહેવા 
જતાં અમુક મતને! સ્વીકાર થઇ નય છે, ને તેથી વિડુષ્ મતવાળાને કહે- 
નારતુ' વાક્ય અશ્રદ્ધેય થઈ પડે છ. આમ ન થાય, અને કેવલ નિષ્પક્ષ- 
'"ાતથી ગ્રથોનેી વિષયમાત્ર સમન્તય, એટલે! હેહુ રાખી આ લેખમાં, ચે” 
બહુ સ'ભાળ ને સકાચથી આ નુ લખાણ કરેલાં છે.” (સિ, સા. ક પું" ૧૦૩, 

પાદરીષ ). 

પ્રસ્થાનત્રય વિરો ભાષ્યો લખનારા વિવિધ આચાચોતા સ'પ્રદાયોનો 
ચથાર્ય પરિચય આપીને મણિલાલે ઉપલી પ્રતિજ્ઞા ઘણું અ'શે પાળી છે. 

ણુ રાંકર વેદાન્ત માટેનેર તેમને! પક્ષપાત અદસ્ય હતેઇ-વળી આંચ કર્મની 

શ્રેષ્ઠતા સાબિત કરવા માટને! તેમન્ય ૬ત્સીહ પણ એટલો જ ઉત્કટ. તેથી 

જાસીત-અર્વાયોન અને પૂવ"-પશ્ચિમની તુલનામાં તેએ તટસ્થ રહી રાક્ત નથી. 
*ગુધારા વિષયક લખાણોમાં પણ તેએ દૃષ્ટિની સમતુલા ન્તળવૉ શકતા 

નથી. એટલું નહિ, વખત «તાં પ્યુટ્ટ સિ. સા. 'સુધાર્ક” પક્ષ સામેના 
સેમેના વિવાદનુ* સુખ્ય નિમિત્ત ખંની રહે જ. 

* શિ. સ!., પ. પ૩ 
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પરમાન'દ પામવા માટે મતુષ્ય બુદ્ધિમાં રહેલી સ્વભાવિક ઝ્રોરણાતૈ 
સ'તોષ પમાડવાતો માગ? ₹ મતુષ્ધ જુદી જુદી વરતુઓમાં 

તે આનદ કદ્પીતે છટે કાઈ અવિકારી, અનાદિ, અનત 
ચહાવસ્તુ-ઈધર-રા આશ્રય શે છે, વિશ્રમ્ચનાતા ચમદકામ્ની 
પૂન્તથી, ગ્રહેપમ્રહથી ભરપૂર આકાશના દશન માત્રથી, પિતૃપૃજાથી 
યા તો સજવારાપણુથી ધમ્ષબુદ્ધિતા આર'ભ થયે! હોવે તેઈએ 

એમ જગતના વિવિધ તત્તચિન્તકરોએ તક* કરેલા છે. મણિવાલે 
આ ચામ્માંથી પહેલી કલ્પનાને લક્ષમાં લઈ ને આર્યાવત્*માં ઉદ્ભવ 
પામેધી ધમ્ષ્ભાવતાતે। વિકાસ અતે તેતે અતુષ'ગે જગતતા વિવિધ 
ધમોનેો ટ્રકો તુલનાત્મક ઈતિડઠામ આલેખવાને પ્રયત્ન કર્યો છે. 
રેવ. ઈ. જેન્કીન્સતો અભિપ્રાય ટાંકીતે તેઓ બતાવે છે કે ધર્મ 
સબ'ધે માણુસના મનમા મૂળ ખે જ ભાવના ઊઠેલી : (૧) કેઈ 
ખુદ્ધિમાન્ સષ્ટાએ સૃછિ રચી છે; (૨) માણુસના શરીરને। ચૈતન્યરૂપ 
વ્યવહાર જેથી આવે છે તે તત્ત્વ મરૃણુ પછી પણુ મરતુ નથી.ઝઃ 
પમૌત્પતિનાં આરભ રપે કલ્પાચેલી વિશ્વપૃશ્તમાં ખેક નિષ'તાની 
ભાવના મિશ્રિત ઠહંતી જ એમ તેઓ વેદના મંત્રોનો હવાલે આપીતે 
સૂચવે જરે, 

. અનાદિ વિશ્વમાં સતુષ્યની વસ્તીન્કયારે રર ચઈ તે ચોકકસ 
ડળાવુ* મુશ્કેલ છે, પણુ છેલ્લાં દસબાર હજાર વષષનો તેતો! જે કાંઈ. 

ઇતિહામ જણુવા મળે છે તે પરથી મિસર અતે આર્યાતત* દુનિયાના 
જૂનામાં જૂના દેરા તરીકે ગણાયેલા છે. આ પ્તિહાસ દારા, બીજ 
ખઆબતોની માફક, ધમ્વિચારતે! પણુ પ્રાચીતમાં પ્રાચીન કમ એ 
ખે દશામાં જ થયેવો માવૂમ પડે છે. મણિલાલ મિસર અને 

શ 
* સિ, સા.,, પૃ ૪૯ 
4 એજન, પૃ ૪૯-૫૦ 

ડસિ સા, પૃ. પર 



ગદ્ય : તત્ત્વચર્ચા ટ 

આર્યાવતતે “આખા દુનિયાનાં ધમવિયારનાં ઉત્તતતિ-સ્યાન ' તરી 3 
એળખાવે છે અને કડે છે કે “એ ખે દેરાના ધમ"વચાર એક 
એકને સપૂશું રીતે મળતા છે'. * દુનિયાતા ખધા ધર્મોનું મૂળી એક 
અતે તે આર્યાવત'્માં જ છે એ તેમનુ મુખ્ય પ્રતિપાદન છે, પહેલા 
ગ્રકરણુમાં તેએ સવ*માન્ય એક ધમ'ભાવતા નકકી કરવાની આવ- 
શકતા ષર ભાર પ્રડ છે 1 અને છેલ્લાં ખે પ્રકરણોમાં ભારતીમ 
અને પાદ્યાત્ય તૃત્ત્તટષ્િતી તુલતા કરીતે જગતની સ્વર માન્ય ધમ*- 
શાવના થવાને લાયક કોઈ પશુ ધમ* હોય તો તે ભદ્દેતમૂલક આય 

ધમ છે એમ સિદ્ધ કરવાનો તેમણે પ્રયાસ કર્યો છે. વચ્ચેનાં 
મકરશોમાં વેદ, ઉપનિષદ સત્ર, સ્મૃતિ, યડ્દશતો, બૌહ પ્કૈતત 
અને ચાર્વાક મતો, ઝુરાણે, ત્રો અતે વિવિધ પ'થ-સંપ્રદાપોને! 
તુલના(મક પરિચય આપવામાં આવ્યે! છે. 

ક 

શશિલાલ વેદતે ઈશ્રદ્ત્ત નહે, પણુ ઈશ્વરપ્રેરિત કહે છે. વેદની 
અતાદિતા મુસા પેષ્રબર અતે મઠ'મદને પ્રાપ્ત થયેસ આરેશે! 
તેમ્રજ મિસરના મરણોત્તર વિધિ (ઇપ ૦ 10 તંવ્સતૅ) 
જુ ઈશિનના અવસ્તાના જેવી નથી; જુદા જુદા ગષિએના સાનમાં 
વેદમ'ત્રા! પ્રતીત થયા, દષ્ટ થયા ( જથષિએ। તેતે બતાવી શકે તહિં) 
માટે જવિખા મત્રદષ્ટા કહેવાયા ને વેદમ'કો અપૌરુષેય, અનાદિ 
અને નિત્ય કહેવાયા એમ 'તેમનુ” પ્રતિપાદન છે.-્દન સર્વોપરિ કેઈ 
ઈશ્વર એ ભાવના-મિત્રિત શૂર્તિપૂન્ન-દેવપુનન-વિશ્વસત્ત્વપૃૂન્ન-એ જ 
ચૂલધમ*વિચારનું કે વેદ્માંના મૂછ વિચારતુ' સ્વરૂપ છે. ધમ્ષ્શુદ્િની 
ખરી પરાકાષ્ઠા જેમ મર્તિપૂન્તસાં નયો તેમ એક ઈશ્વર એવી 
ભ્ાવનામાં નથી, પણુ પુરૃૂષસકવોક્ત સુરુયભાવના કે વૈદાંતરાસ્રમાંની 

* સિ. સા,, પ ૪૬-૪૭ 
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ખછ્ભાવના છે એમ તેમતે સિદ્ધ કરી બતાવવું છે. આથી તેએ! 
“ઈંશ્વરભાવના આષ*ધમ*માં કદાપિ રિથિરતાને પામી નથી' એકું 

.નુગલ્સ વિધાન કરીતે સમજાવે છે કે “વેદના કિએ મુખ્ય 
ધશ્વિરની શોધમાં તે શોધમાં ઘડીમાં આ દેવતે, ધડીમાં પેલા દેવને, 
એમ અનેક દેવદેવતાતે ઈશ્વર રૂપે ભજે છે પણુ એકેથી સ'તોષ પામી 
વિરામતા નથી, ઈશ્વરપદ્ને એક પણુ અગ્નુક દેવ ચિરકાલ સુધી 
પધારણુ કરી રલો હોય, એવું વેદમ'ત્રોમાં જણાતું નથી.” * 
આપ ત્રપિઓ આ પ્રમાણે એક દેવ કે,બીન્ન દેવને પૂજતાં. ઈશ્રતે 
પ30પે છે ને છેવટે ચાઝીને, કેતે પૂજીએ? કેતે પૂજએ $ એવા પ્રશ્ન પણુ 
કરે છે; તે પષષ્વસાને મઠાગહનશકિતસાન્ ઈશ્વર અગમ્ય છે * એમ 
સમજી, ણ્હં સટ્ટિત્રા થછુષા વસ્તિ એક જ સત્-સંત્તાને * વિદ્દાતો બડ 
રીતે વદે છે, એક જ મહાસ્વરૂપની સવે* દેવતા વિભૂતિ છે, એમ કદી, 
વિરામવા “નય છે; એમ કરતાં જ પુરુષભાવના જન્મ પામે છે.1 
“આ ઈશ્વરભાવનાતે અગે જ, મેક્ષમૂલર જેવા પાશ્યાત્મ વિદ્દાતોએ ને 
*રવામીઃ ધ્યાત"દ સરરવતીએ (“વેદભાષ્યભૂમિકા'માં )* મૂંછર વેદમ'તરો 
"શ્વરની સ્તુતિરૂપ જ છે એમ ઠરાવીતે દરેક દેવતાના નામાદિકિતા 
%શ્વિર પરત્તે જે અથ ધટાવ્યો છે તેતો મણિલાલે વિરોધ કર્યો છેદ 
મૂળી ધમ્*વિચાર ક્ામિશ્રિત સ્તુતિ-યસરૂપ હત્તો એમ માનવાનું 
અને _ત્રરષિઓતે પ્રતીત ચયેલા વેદમ'ત્રોના આધિભૌતિક, આધિદૈવિક 

, અને આધ્યાત્મિક ન્સયૌ સૌકારવાનું તેમશે સાશ્રહ સૂચન 
કયુ” છે. ર કિ દિ 

જ તૈદના કમ, ઉપાસના ને સાન એ ત્રષણુ કાંડનુ' સાહિત્ય વે 

અતુક્મે ભાહણુ, આરણ્યક અતે ઉપનિષદ, કગષકાંડનો તિધિ સમ- 

* સિ, સા., પૃ. ૭૭-૭૮ 
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ન્તવતાં મણિલાલ યરમાં અપાતા બલિતી પાછળ રહેલી અપષયૃબુદ્ધિને 
સના પરમ ૨૯૦૫ રૂપે તારવી બતાવે છે. તેએ કહે છે : “ગ્ાણૂસ 

બધુ' દેવતાને અપે* છે, ને એમ અપષ્તા અપ%્તાં અમૂલ્યમાં અમૂટ્ય, 
અધખ્યર્મા અલબ્ય એવી પોત્ાતી ન્નત, પોતાતો આત્મા, તે જ 

અપ*વા તૈયાર થાય છે. અપ*સુની એ પરાકાછા છે.”.* ૧૬મ'ત્રો- 
માંની પ્રનપતિં, ઠિરર્ધગભ" વગેરે અજ્યાત્મ-સાવતાએતે। તયા 
૬૧, જગત્ અને ઈશ્વરના ગ્વરૂપ તથા પરમ્પર સ'બ'ધતો અતે 

૫૨મ ઝુરુષાર્યરૂપ મેક્ષતો વિચાર ઉપનિષદોમાં યપેજ્ઞે છે, તેમાં 
નિરૂપણુ પામેલા , “આખાં વિશ્વતે--તૃયુથી ખ્રહ્માંડ પષ્ધ્ત 
વિ્રને--મ્યિતિમાં રાખતાર,' છે તે રૃપે ગ્યાપતાર, સચેત કરનાર, 
જોઈ અદસ્મંર અવણ્ષ, અગમ્ય, પણુ...પ્રતિ ચૈતન્યના” અનુભવમાં 
જમ્ત-જાગ્રતી-સુપિરૂપે અનુભવાતા એકરૂપ નિસ બંઠત્-મહા-” 
ભૂમા-સવ*ભ્યાપી લકા”ને લીધે ઉપનિષદો આય* તત્ત્સાનમાં 
ત્રધાત પદવી ભોગવતાં આવ્યાં છે. મશિલાલતી ધમભાવનાના મૂળમાં 
પૃણુ ભત જ્ તત્ત્વ રહેવુ' છે. 

ઉપનિષદની ફ્લિયડ્ીતા પાયા ઉપર મણિલાલે એક સજમાન્ય, 
ઘ્રમતુ' સ્વરૂપ નિશ્ચિત કરવાને! પ્રયહ્ત કર્યો છે. તેતા નિર્ણાયક 
પોર્ણુ રપે તૈમણે : મતુષ્ય અતે પશુ વચ્ચેના વિભાજ્ક અ'ગશ્પ 

પ્રયગૂ દષ્ટિ યાતે સ્વભાન(ડ૦£-૦૦૩૬૦101137055)ની કૃત્તિતે 
સ્વીકારી છે. આ પ્રા્યમ્ દૃષ્ટિના વિસ્તારમાં જ ધષ્ષ્જાવનાની 
પરાકાકા રહેવી છે. અર્થોત્ સર્વૌચ્ચુ ધર્માનુભવ પોતાનામાંથી જ 

ત્રગઢ થાય છે, સ્વધી શિન્ન એવા કોઈ ભાવમાં વિરામતે નથી શએમ 
તેમનુ” રઢ મ'તવ્ય છે. તૅમતે સતે ભેધ્બુદ્ધિ એ પશ્ષુદ્ધિ છે અતે 
જીવારાપણુ (એટલે કે આત્મા વિશે છવશુહ્ધિ)ે પરુ પશુષુદ્દિછિ, 
પાતાયી ભિન્ત અને સ્તનિય'તા એવો ઈલર માનીને વિરામવું એ 
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તેની પરાકાદા છે, જ્યારે પ્રત્યમૂપ, પોતારૂપ, આત્મરૂપ સવ એ 
ભાવનામાં મતુષ્યભુદ્ધિનુ” પયષ્વતસાન છે પરુષ્ુટિતી પરાકાષ્કારૂપ 
એકડેધરભાવતા આય ધષ્બુદ્ધિનું' અતિમ રિરોબિન્દુ નથી જ, 
ફાર્ણુ, આગળ જોયુ તેમ “આય ધમમાં, કોઈ કાળે પણુ, અમુક 
એક ઈશ્વર એવી પ્રનત સમસ્તને માન્ય ભાનના થઈ જ નથી--એ 
ભાવના જ મેમિટિક ધમ*ની છે તે આયથ* ધમે' તેતે માન્ય કરી 
નથી” એમ મણિુવાલનૃ ઉત્કટ પ્રતિપાદન છે આ મિહ્ાતતે 
વળગી રહીને તેમણે પ્રાય*ના સમાજ જ નહિ, પણુ જીવથી ભિત્ત 
એવા ઈશ્વરતે માનનાર સધળ સંપ્રદાયો તે દશનો ૫૨ ટીકા કરી 
છે,* તેમણે ,ભકિતમાગ'તો અધિકારકમમાં મ્વીકાર્ કર્યો છે ખરો 
પણુ જેમા થદીતુ વણન કરતા માણમની પોતાની લઘુતાનો આરોપ 
થતો હાય તેવા સ'પ્રદાય કે દરાષ્તતે સવોચ્ચ તત્તતવદરા'ત તરીકે 
સ્વીકારની સ્પષ્ટ ના પાડી છે 

પ્રાથ્ાત્ત જડવાદ અને પ્રાચીન આય* ધમ'તા ચૈતન્યવાદની 
તુલનાતે અ'તે મણિલાલે અર્દત-મિહ્દાન્તની સ૧*માન્ય ધમ તરીકે 
યોગ્યતા મ્થાપવાને। પ્રયત્ન ડર્યો છે તેમની પ્રાચીનભક્તિ એમને તધા 
રૃશેમા પ્રવતેતલા મૂળ ધર્મામા આય* ધમ" એટલે કે અહૈતદશ'નતું' જ 
તત્ત્ત એક યા ખીજ રીતે રહેલુ" છે એમ સાબિત ડરવા પ્રેરે છે. 
યદટ્દદી કેમાલા, જેમાથી “ બાઈબવ' ઉદૂલવેનુ છે, તેતો સિદ્ધાન્ત 
અર્દ્દૈતને જ અતુસરૅ છે, સિસરનો ધમ* કેવળ આય ધમ્ષ*તુ' જ 

રૂપાન્તર છે, ખાલ્ડીઆનો આસીન્યા તયા બાબિવોનમા પ્રવતેષલે 
ધમ5, રોસીકુશીઅનતેો મત અને યુરોપના મષ્યયુગમાં થઈ ગયેલા 
પારેસેશ્સમ વગેરે મહાત્માએના સિહત અજૈતવાદતે અનુરૂપ છે, 
પ્રરિછના, રોજર ખેડન, સ્પિતોઝઝા વગેરે તત્ત્વવેત્તાઓએ અરેતતેો જ 
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મોધ ક્ષો છે; ઈ્લાગનો સૂણી ધ્ર પણ કેવલાહેતતે મળતો છે; 
મહ'મદનો ઈગ્લામ ધમ" અરબગ્તાનની મૂત્્પિન્તની વિરુદ્ઠ તેમજ 
તટમ્યેશ્વરતો બોધક હોવા છતાં રહગ્ય રૂપે લહસય છે; મેગીઅન 
મ અતે તેતી પછીનો જરથુમ્તનો ધમ પણુ અદ્ર્મઝદરપ પરમ 
“પતન્ય, સવષમમ ખણહાને નમે છે? ચીનના અતિ ગાગીત ધના 
અનુયાયોએ પણુ તાએા-ધમ* તરીકે એળખાતા લેએઓદ્સીતા 

અદ્દેતથોગમાગતે નમે છે; છેક મૅકિસકે! ને પિર્ સુધી અતિ પ્રાચીન 
કાળમાં આય ઘમ" પળાતા હોવાનાં ગ્રમાણુ મળે છે; મીસ રામના 

તત્તરને!, સીને, સોક્રેડીસ, પ્લેટો, પાઇયેગોરાસથી માંરીને એલેક- 
ઝાન્ડ્ડીઆના નીઓપ્ેટોનીમ્ટ પ્લેટિનસ સુધીના તમામ બરદતયોગના જ 
સમજતાર-મમક્તવનાર હતા. આમ, આખા જગતના ધર્મોતા 
૪તિહામ તપાસીતે મથિલાલ અદ્દેતતે સવ ધર્મોના રહસ્ય ફૃષે 
મનાવે છે. આતે અગે તેમણે દરેક ધમષતાં તત્ત્વાતે ઝીણુવટથી 

શમજવાને। ગ્રયતન કર્યો હતે! તે * સિહધાંતમાર' માં તેમણે પુગ્તકો 
ઉદલ્લેખ્યા છે અને તેમાના ૨૯મ૫નુ' વિવેચન કયુ” છે તે પરથી 
સમલ્તય છે, ક 

ગણિયાલે પમ-મીમાંસા અગે આપણાં યુરાસોનો સદર અચ 
કરીને તૈમની પુન, પ્રતિષ્ઠા કરી તૈ પણુ તેમની પ્રાચીનભક્તિતે। એક 
વિશ્ષિ્ટ અશ છે, આર્યાવત*માં તત્તતદણિ મુખ્ય અને પુરાણુ-ભ્રાવના 
ગૌણુ હતી ને એ બેને “ સમી બહેતો જેવો સબ'ધ' હતો. 1 
તત્તદષિ સાતમાગે" સુખ સાધે છે, પરાણભાવના કમાગ સુખ 
શોધે છે. શ્રોત કે સ્માતર ધમર ને કપષ્માશ" તે મુરાણુભાવનાનુ' રૂપ 
છે, દશ્ત અને સાનમાગ* તે તત્વદછિતુ રૂપ છે. દશે! શ્રૌત- 
ક્માત' ધમ*નાં નિયામક હોવાથી તત્તવદષટિનુ યુમેણુભાવતા પર 
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આધિપત્ય હોષ એ દેખીતું છે. આટલી ભૂમિકા બાંધીને મણિલાલ 
તાક્વિક તેમ એતિહાસિક બન્તે દશ્િએ સુરાશાાતુ' સમથન કરે 
છે. તેમ કરવા પાછળ એમતુ* દેશાભિમાત રહેલું છે એ કહેવાની 
માગ્યે જ જરૂર છે. પુરાશાતે નિશાન બનાવીને પાદરીએ €િ'દુ 
ધમષતી ધણી નિંદ્ કગ્તા હતા. આ કારણે પુરાણોની ક૯્પતાને 
આય સમાજ અને પ્રાથના સમાજ જેવી અર્વાચીન ધમષપ્રરૃત્તિઓઆએ 
મિથ્યા ગણી હતી. સ્વધર્મ'વતસલ મણિસાલતે આ પરિસ્થિતિ 
અસલ્ર લાગી. તેમણે આપ્યાત્મિક રહસ્ય અતે ધમ્*ભાવનાતે સજીવ 
રાખનાર ખળ તરીકે પરાણાતુ' મદત્ત્વ સ્થાપી બતાશ્યુ' છે. 

૪ ઈંટ સ. પૂ. ૩૦૦-૪૦૦ ૧૫થી ઈ. સ. ૧૨૦૦-૧૩૦૦ સુધીતા 
સમયતે તેએ! “ યુરાણુકાળ' તરીકે એ ળ'ખાવે છે. ₹ આયત્વથી બ્ર 
ચઈને હીનસત્ત્ત બતેલા લોકે પરાકમરૂપ કમ્ક્માગ* તજને 
પર્ાધીનતારૂપ ભકિતમાગે* વળી ગયા હતા. તેમતે માટે તત્ત્તવિયા?તી 
દૃદ્દિ રાખીને એવે! સ્થૂલ માગ" યોજવાની જરૂર દતી કે જે સામાત્ય 
લોકોની ખુદ્ધિમાં ઊતરે, પણુ છેવટે સાતમો ભણી દોરી જય. 

સુરાણાએ ઉપાસનામાગ્ષ્તે પ્રાધાન્ય આપ્યુ હતું. વખત જતાં 
“પ્રતીકેપાસના પરમોપાસના બની ગઈ !' ભક્તિમ્રધાત નીતિમાંયી 

,અવતાર-કલપના રજરી, ને કાળકમે વિરોષ દઢ થતી ગઈ હતી. 

સદિ, પ્રલય, કાલ-વિભાગ, અનેકદેવાદિકલ્પના, કમૌપાસના ને 
સાન, વસુંધર્મ, મતુથી માંડીતે બધા પુરાણકાલીન રાજગેટતી 
વ'શાવલી ઇત્યાદિ વિરે પરસ્પર વિરુદ્દ લાગતી વાતે] વાંચીને પુરાણે 
ઓઢા છે, સ્વાથ્ઠ* બાલણાનાં રચેલાં છે એવી ટીકા એ વખતે 

શિક્ષિત વગ*માં પ્રચલિત હતી. મણિલાલે આ ટીકાનો સચોટ જવાબ 
આપેલે। છે. તેઓ કહે છે કે પુરાસામાં અતિચયોક્તિ, રપ૫ક ઇ. છે 

* સિ.સા., ૪ ૩ર 

1 એજન, પુ. ૩૨૦-૩૨૬ ક 



શઘ : તત્ત્વચર્ચા ૮૭ 

તે સહેતુક છે. તેના અસ'શવિતપણા પરથી સુદ્દિમાન તેતે અક્ષરશઃ 
સત્ય ન માનતાં તેતુ" રહસ્ય સમજવા તરફ વળે તે પરમાથષપ 
સત્ય સમજી જય. બીજી તરફ મોટા ભાગના પ્રાકૃત લોકે! હતા 
તેમને ભક્તિશાવ બતાવીને પુરાસ ધમ'ભ્રણ થતા અટકાવે એ પણુ 
ઉદ્દેશ હત્તો. આ રીતે, ઉત્તમ તત્ત્વસ્ઞાન સૂચવવા ઉપરાંત, મુરાણાએ 

રાજઝીય અવ્યવસ્થા ને અ'ધાધુ'ધીના વખતમાં હિ"દુ ધમત” રક્ષણુ 
ક્યુ“ છે, આના અતુલક્ષમાં જ મશિલાલે “ શક્તિપ્રધાન વહેમરૂપ 
પમ તે જ આપણુ ત્રાતા છે' “ એવુ વિલક્ષણ વિધાન કરેલું છે. 
પુરાણાની ખરી મહત્તા તેમાં પ્રતીત થતી ભક્તિ અતે જ્ઞાનની 
એકતા પર્ બ'ધાયૅલી છે. મશિલાલતે તેમાં પોતાની પ્રિય અભેદ- 
ભાવનાતુ' જ સ્વારસ્ય સમનનય છે. તેઓ કહૈ છેડ “ઝાત વિના 
ભક્તિ અ'ધ રહૈ છે, ભક્તિ વિના સાન શુષ્ક રહે છે, પાંગળુ' રછે 
છે. જે નાણુવું તેજ ભજવુ', જાણ્યા વિના ભત્નય નહિ, ને 
ભન્યા વિના જાણુયુ* કહેવાય નહિ. વેદાન્તતુ' જે પરોક્ષ સાન 
તે જ ભક્તિ છે, ભક્તિમાગ*વાળાની પ્રેમલક્ષણા પરાભક્તિ તે જ 
અપરોક્ષ સાન છે,” ₹ પુરાણા એ અપરૅક્ષ ડેૈવલ્યનાં 
બોધક હોઈ “સવથા સાથક છે' તે “ધમ'ત્રત સ્ાર્પોને 
સવ૧*૬! પૂન્્ય છે' એમ તેએ વારવાર ઠેકી ઠોકીને કહે છે. 

મણિલાલની ખરી શક્તિ પુરાણાના અથ* ઘટાવવામાં રહેલી 
છુ. તેમણે સિ, તેતા કર્તા બહા ભને પાલક વિષ્ણુતુ' સ્વરૂપ 

આપ્યાત્મિક અથર્માં સમન્નવ્યું છે. “ જહા ને શૂજ્્મ અથ સમ- 
જવતાં તેએ ડહે છે કે શુદ્ધ સત્તપ્રધાન પ્રકૃતિ એટલે માયા, 
સ સહ્તિ ચિત્ તે ઈશ્વર; સતે ઈશ્િર્સ્થાનથી ગઅવિતા તથા 
તમ.ગ્રધાન ગ્રફાતિતે ગતિ યતાં સછિ ઉત્પન્ન થઈ આગ, ઈકરતે 
કતૃ"ત્ત આરોપાયુ,, પણુ ઈર અને બઉલની એકતા હોવાથી 

જ (સ. સા., પૃ. ૨૨૩ 
ન એનન, "હૃ. ૩૨૪ ક 



૮૮ મકરણ બીજુ' 

“બ શખ્દજ ઈથેગ્તો વાચક બન્ચે।. “ ભલા ' શબ્દ મૂળે નમુ સક 
લિગે હતો તેને કતૃ'ત્વ આવ્યુ એટલે પુ લ્તિ'ગ કરવો પડલો આમ, 
“બહ્ા' નામ અર્દદતવાદમાના પારિભાવિક ઈશ્વરને મળ્યુ અવ્યાકૃત 
સલ્તી શ્વરત પ્રવૃત્તિથી વ્યાકૃત સત્, ને તે પછી ગ્યૂન પયત 
સગ* એ સષટિ-ઉત્પત્તિની પુરાણુકલ્પના--નારાયણુની નાભિથી કમલ, 
તેમા બલમ અને બહાની સૃદિ--તુ” રહમ્ય બદ્માતો પ્રથમ પુત્ર 
મનુ એટલે જે મન સહિત છે તે, સાણુય અમુક એડ પ્રકારે 
વિમ્તરેલી મતોયુકત સૃષ્ટિ જ્યા સુધી પ્રવવમા લીત ન થઈ જાય 
ત્યા સધીતે। કાલ તે મન્્વ'તર અનાદિ આવ્યાકૃત મમણિતુ મવુ- 
મતસ્-વ્યાકૃત વ્યદિ છે ! ચાવતો મનન્્વતર વૈગમ્વત કહેવાય છે, 
ફારણુ વિવમ્વત્ એટલે કે સૂય" વડે જ પૃથ્વી હિત સમગ્ર મહમડલ 
સછવ છે પ્રત્યેક મન્વતર દીઠ અમુક સંતુ, અસુક કૂવ, અમુક 
ઇન્ક અમુક સપ્તવિ* ૪ પુરાણુ-૭૯૫નાતો ખુલાસો તે દરેકને 
નભચક્ર સાથે બધ બેસાડીને થઈ શકે મન્વતરમા ચતુયુષગમય 
ધણા મહાયુગ હેય છે મહાયુગની અ દર રહેલા ચાર યુગ ઉત્તરોત્તર 
ધમ'તી હાનિવાળા કહેવાય છે તેતુ રહમ્ય એ કે ગત્યરૂપ પરમા 
ચારમાયી હીનત્વ પામતા પામતા છેક અધોગતિ થઈને પુત સહમા્મ 
ઉદય પામે છે ધર્મ'રૂપી રૃષસ અને તેના ચાર પગની કહ્પતાતે 
આતા સદભમા સમનનવતા મણિલાત કહે છે “સવષે ધારણુ 
કરનાર સબલ વિશ્વમાત્રતા જીવનરૂપ, ધમ* (ઘ ધાતુ), સર્વ 
ધર્મોમાં દૃષભરૂપે જ પૂન્તનય છે મિસરમાં, ઇગનતમા, અડિતિ તયા 
ખબળદવાચક વૃષભ શાખ્દ્થી સવને ધારણ કમતા વિશ્વનિયમરૂપ પરમ 

ધમ'તે બળદરૂપે જ ભાગવતાદિ વણુવે એમા શુ આશ્રય છે! નેં 
તૈતી માતા પશુ ગો એ હ્યય* શખ્દમાથી સર્વાધારમય પૃથ્વી તે ઠરે 
એ પણુ સહજ જ છે?' * 

*સિ સા પૃ ૩૨૮-૩૩૦ જ 



ગઘ તત્ત્વચર્યા ૮૯ 

રોષશાયી નારામણુતા રોષનું નામ પુરાણમાં અત'ત છે; કારેણુ, 
“ર્પની કુ'ડલા કરતા અન તતાનું” વધારે સારુ પ્રતીક બીજુ કયુ હોઈ 

શકે? “વિધાતા? શખ્દના “ ફર્તા' તે “પ્રારખ્ધ' એવા ખે અચો 
સમન્વય કરીને તેઓ તાન અતે કમની એકતા સૂચવતા અય* કાઢે 

છે કે “કમષતો અથ* પુર્ષાથરૂપ નત રજો, પણુ કેવલ ભંક્તિરૂપ 
“ચયે, ને તેમ યતા જ કર્તારૂપ ખાએ તે કમ નિમમવા જ નેઈએ 
એમ ઠગી થૂફયુ. માટે «૮ બાહ્મા તે વિધાતા, કસ'વ્યવમ્યા પ્રયમથી જે 
નિયમના? 1 એમની પુત્રી સવની વાતં જાણુનાર વિદ્યારૂપી સગ્સ્તતો 
તેજ વિધાત્રી કે ચિત્રલેખા, પ્રાણીમાત્રના ચિત્રવિચિત્ર ભોગને 
લેખ લખતારી,” “સતજતુતા કરેવાં કમ*રૂપી ચિત્રને ચુપ રાખનાર “ 
ત્તે ચિત્રમુપ્ત'' એમ સિત્રગુ્તતી કલ્પના તેમણે સમજાવી છે.૨ 

પોતાની પુત્રી સરસ્્વતીને વરવા તૈયાર થયેવા બહાના વતનતુ* 
અશચ*ઘટન તેમણે બહુ કુશળતાથી કરી બતાવ્યુ છે. બહમ એટ્લે 
સવ્ અને તેમાં વાચુ એટલે શખ્દ થતાં શખ્દલહ, જર ઇલાદિ 
ક્રમે સૃષ્ટિ, આમ, બહા વાથ્-સહ વતમાન હોવા જોઇએ. વાચ 
એટલે સરમ્વતી. ષલ્ા ખ્રહ્મા-વાચ્ એવા સીપુમાત્મક દેવરૂપ છે. 
“હાતે વાથ્ પણુ કહે છે ને વેદ પણુ કહે છે. તતો બહા પણુ વ૬- 
રૂપજ્, ચાર વેદ નણુતા ચતુમુ'ખ | અતે વાચ્રૂપ પરમ 
શ્હુમ્યતે જ વગ્વાતે ઉત્સુક, સર્વદા આત્મસાનર્માજ નિમગ્ન - 
આદ્મમ્ય જ - સરસ્ત્રતી ઉપર મોહિત થઈને, તેની પાછળ 
રાડતારા ! સરસ્વતી સ૧*૬ કુમારિકા! જ છે, હોવી જોઈએ : સાન 
જાને વરી બેદુ છે? જાલાએ પુત્રી ઉપર કુદજિ કરી એટલે યનસે- 
વિભાગ ગુમાવ્યો! સાનરૂપ કુમારિકા સાથે પરણુવા ઇચ્છનાર 
ષસવિંભાશ્રથી વિષ્ુખ જ રહે. ધૂમમાગ્સ્માં તેતે મોક ક્યાં છે? 

* સિ સા., પ* ૩૩૬ 



૯૦ જ પ્રકરણુ બીજી 
---------------------- 

ગજિષ્માંજ તેનો આનદ છે. અલા પ્રજાપતિ રૃપે મંસતા 

અધિછાતા છે, પણુ ધ્યા રૂપે યતુવિભાગ પામનારા તથી. * 

મેક્ષમૂલર જેવા પાથાય પંડિતો પુરાષ્ટુ ઉપર ટીકા કરતાં 

કહે છે કે પ્રાચીન વેદકાલતી જે સ'ગતિ છે તેતે ત્રરકષિએ સમજ 

શકયા નહિ તેથી તેમસે પુરાણમાં અમુક વ્યવસ્પા ભૂલથી માતો. 

મણિલાલ આ અભિપ્રાયનો ઉમ્ર વિરાધ કરે છે અતે વિદ્ સ્તરે 

કહે છેકે “આ પ'ડિતો અમારા પુરાણુકર્તા બ્યાસાચાય*ને વેદનો 

ખરો અથ ભણાવવા આવે છે!! ...કાલબલ પ્રબલ છે | ” 1 તેએ 

આ ભ્રમને દૂર કરવા વિષ્ણુને વેદમાં વણુ'વેલા બલ તરીકે અર્થ 

ઘટાવીને નરનારાયણુ-ધહમા-સત્ તે જ વિષ્ણુ એમ બતાવી આપે 

છે. ૬ એટલે હિ પામવું. ૬ પામીતે સવ"તે રૂપ આપનાર, 

સજ તે ઉદ્ભવ પમાડનાર બ્રહ્મા છે, તેમ વિશ્ એટલે પ્રવેશ પામીતે 

સવષ્તા આધારરૂપ વિષ્ભુ છે, જે અગ્યુત-કદાપિ ગ્યુત એટ 

ખડિત ન ચાય તે, સત્ છે. અનાદિ જલમાં-ધારણાત્મક આવ્યાકૂત 

સતમાં તે પોટેલા છે, તે અનન્તતારૂપ સત્માંથી વ્યાકૃત થઇને 

ઉદૂકાવ્યા છે, અનન્ત રોષ ઉપર જ તે સૂતા છે માટે શેષસાયી 

કહેવાય છે, આ ધારણાત્મક દેવ સાત્તિક છે. તેજ અમરત 

આપનાર, સ્વગ્ષ્તા અધિઇાતા છે, તેનુ સ્વગ' ગોશોક એટલે 

સયનાં કિરણુના પ્રદેશ-સષ% જ એમ મણિલાલ સક'લના કરી 

બતાવે છે, અને “ગાયોના પૂ"છડે. વિપ્ણુતે વળગાડી સખીભાવે 

શમતા સગરદાયવાળા' પર ટીકા કરે છે. તેએ વિષ્ય 

અને સૂર્યને એક ગણીતે તેમનાં વાહન અરુણુ અતે ગરુડના 

પરસ્પર ભાઈ તરીકે સ'બ'ધ બતાવે છે. વૈતરણી એળ'ગવાતી પુરાણું” 

* સિ, સા, પ. ૩૩૫ 

“ એનન, પૃ. ૩૩૮ 
કફન એજન, પ. ૩૪૩ * 



અધ : તત્ત્વચર્ચા ર લર 

માન્યતાનું રહસ્મ સમજાવતાં તેઓ કહે છે; “ સૂય"માં જવા મ્રાટે 
આકાશરૂપી વૈતરણી ભેદવાની જ છે, ખરા રાજયોગી વિતા બીનાથી 
તેમ બનતું નથી, તે જ, તે જ ગો-એટયે સષ*કિરણુતે પૂછડે ખાઝી 
તરે છે--સ્ય*માં જય છે, '' * 

, વિષ્ણુના દશ અવતારોતુ' રહસ્ય તેમણે મનુષ્યના ઉત્કાન્તિક્રમ 

રપે સમજવ્યુ" છે. સત્ય-કચ્છ-વરાહ-નૃસિ'હ-વામન એ ક્રમે 
મતુષ્યની ઉત્કાન્તિ થયેલી છે એમ તેમનુ” પ્રતિપાદન છે. “પછીના પાંચ 

કરમ્ મતષ્યતી ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ ઘમ્*ગત્તિતા છે. મતુષ્ય મૂલ ઉત્પત્તિ 
સમયે પર।ક્રમપરાયણુ હેમ છે, પછી પમ્માર્થ મહણુ કરી મૌનરૂપ પરમ 
રહર્ય વિચારે છે તે અતે સહ્ઞ*રૂપ સોક્ષરપ થઈ સત્યરૂપ દેવ. 
ભઇ ચાય છે -- આમ સમજૂતી આપીને તેએ તે ધોરણે પરરરામ, 
રામ, કૃષ્ણુ, બુદ્ધ અને કલ્કિ એ પાંચ અવતારોને! વિચાર કરવાનુ 
સગવે છે. નૃસિ'હાવતારને ખેવકુશ કવિએ ની ગાંડી કલ્પના ગણુનાર 
મેક્ષમૂલર પર કટાક્ષ કરતાં તેઓ કહે છેઃ “અમે સમજ રાકતા 

નથી કે અમારે તે મોક્ષમ્યતર પાસે વૈદતા અથષ શીખવ! કે વેદવ્યાસ 
પાસે!” મતુષ્યની ઉતકાન્તિ મત્સ્માદિ કેમે ચતૃષ્પાદ વરાઠાદિ દ્રારા 
સિ'હ-મતનુષ્ય ઉભયાત્મક કેઈ પશુયોનિથી થઈ હોવી નેઇએ એમ 
શશિલાલતુ' અનુમાન જે. તેએ પોતાના સ'તવ્યના સમથનમાં લુઇ 

જીગીઅર નામના વૈત્ઞાનિકના “2587 કર્ર૦૮ 1286810 નામતા 
મુસ્તકતો ઘવાલેો આપે છે. ડીકવોડ ફ્રેછસ નામના વિદ્દાને પોતાના 
“તપત્તમઝ 38૪૭૦૦૦ નામના ગ્ર'ચમાં “ મતૃષ્મથી વાનર થયાં 
માને! તો સ'ભવે પણુ એથી શઊલટુ' તો કદાપિ સ'ભવે નહિં જ” 
એવે! અભિપ્રાય સતુષ્ય અતે વાનર્ના અવયવોની તુલના કરીતે આપેલો 
તૈતો તેમજ ગેક્ષમૂલરે જ્ઞાપા વિરી ઉઠાવેવ વાંધાતો પણુ તેમણે 

* સિ. સા, પ. ર૪૩, પાદટીપ શ 
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ડાર્વિતના સિદ્ધાન્તતી વિરુ ગ્વમતના ગમથ'નમાં ઉપયોગ કર્યો ખે.* 
એજ રીતે અથષ્વાદ કરીને મચિલાલે શિવનું" પૌરાણિક 

,સ્વરૂપ અને તેતી પાછળનુ તત્ત્તર ગ્કુટ કરી બતાવ્યુ છે. શિવતે 
અગ્નિ રૃપે ઘટાવીતે તેએ તેમતે સાનનિદાન ગણે છે, તે તે પમ્થી 
મતાવે છે કે સ૧* જ્ઞાનના પ્રણુતા શિત છે, તેમર્તાં જ કહેનાં સાત- 
શરિરૂપ કેટલાંક રાસ્રો અને તત્રે! છે. ગાનમય અગ્તિરૂપ શ્વ 
ભયાનક રુદરૂપ ભૈરવ થયેવા છે. જેમ કેવલ સાનપરાયણુ યોગીઓ 
શિત્રતે ભજે છે, તેમ ઉમ મ્યૂલ યોગ કરનારા ભૈરવને ઉપામે છે. 
શિવરૂપ અગ્તિતે ઉપાસીને ઉશય માધત મ'પાદન કરવાના સાગષતું 

નામ ત'ત્રવિદ્યા પાડેલુ' છે.1 

આમ, માણિલાલે પુરાણાનું માગોપાંગ રહગ્યદશત કરાવ્યુ છે. 
વૈદ, ઉપનિષદ ને પુરાણોને! મ'ભ'ધ તેમશે નીચેનાં રૂપકમાં સચોટ 
સમજાવ્યો છેઃ “પરમ તત્ત્વદષ્ટિના ઇતિહાસની પેટી વેદ છે, તેનુ' તાળુ” 
ખલી તેની સામમ્રી સમજવાની કૂચી ઉપનિષદ છે, અતે એ મામ- 
શ્રીતું' થથાથ* અવલોકન કગાવનાર દીપક પુરાણા છે.”નઃ 

આ રીતે “સુરાણોની ખરી કદ? કરવાતે માટે' કાન્ત પણું 
ગ્રો, મણિવાલની પદ્દિને “પરમ સ્તુતિપાત્ર' ગણે છે અતે કહૈ 
જેડ “પ્રો. મષિલાવની પર્હદાતિ યોગ્ય છે, એટલું જ નાદે, પણુ 
તેઓ એમ સુ*ધાં સિષ્ધ કરી શકયા છે, કે ઘણા પુરાણાના લેખકોને 
૧૬, ઉપનિષદ્ વગેરેની હકીકતે વિદિત હેવી ન્નેઈમે અને એમતો 

ગ્રયત્ન લોકોને વહેમી કરવાને! નહી, પણુ ર્યૂલ ૩૫માં બને તો 
સયૂલ રૂપમાં પણુ ધામિ"ક ઉપ્દેરા આપવાતે હોવાં જઇએ. * 
“ સિ સા, પૃ. ૪૬૧-૪૬૨, પાદટીપ 

ન એનન, પૃ ૩૪૭-૩૫૨ 
સુર એજન, ૫. ૩૭૪ 

૮ “સિધ્પાંતસાર'તુ' અવલોકન, પ. ૬૧૬ 
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ઈ સ. ૧૮૮૯માં સ્ટોફડોમ ખાતે ભરાયેલી ઓરીએન્ટલ કેન્ગ્રેસમાં| 
મશિલાશે “સિષ્ધાન્તસ્ાર' માં પોતે કરેલા પુરાણુ-વિવેચત પરથી 
અ'ગ્રેછમાં 110 ગિપત્જેરથડ (2101010૪ ૪૦૪૩૫૭ 5૪70૪૦- 
1089) 'એ નામતા! લેખ લખીને મોકલ્યો હતે. તેચાં તેમણે મેક્ષ્મવર. 
આદિ યુરોપીય પડિતોએ કરેલા પુરાણોના અચ"થટેનની ટીકા કરી! 
હતી તેથી સારી પૈડે ચકચાર શામી હતી.' ધમચર્ચાતે અ'ગે મસિલાલે 

કરલે! “ મુરાણાયપ્રકાશ' આમ તેમનુ; સ્તત'ત્ર પદાન દેરે જે, તેમના 
પુરાણુ-વિવેચતે પાશ્ચાત્યોતે હિંદુ પુરાણું ખરું રહસ્ય મમન્નવીતે 
વિદેશમાં આય* ધમ'તુ' ગૌરવ સ્થાપવામાં અતે ચુજરાત ખાતે 
ભશેલા માણસોની પુરાણાને કેવળ ગપ માતવાની કૃત્તિતે બાલિશ, 
ઠરાવવામાં ધણે। કાળે આપ્યો છે. 

ગમશિલાકષતા જમાનામાં પાશ્ચરાય દેશોમાં અર્વાચીન વિજ્ઞાન 
(કર્લાર1૦૦)ની શૈધેો ચાલુ હતી. તે વખતે યુરોપમાં જડવાદ 
અને ચેતનવાદ વચ્ચે સ'ધષ ચાલતો હતો. મણિલાલે પોતાતા અદદત 
સિષ્પાન્તને “ ઉતાં૦ઝપ1010 1દેળ810ઝ ' તરીકે આળખાવીને ધમષ 
અતે વિજ્ઞાન વચ્ચેના વિસ'વાદ દૂર કરવાને! પ્રયત્ન કર્યો છે. 
“સિપ્ધાંતસા૨'માં તેમણે ઉત્કાન્તિ, પદાથ“-ધર્મો વગેરે વૈજ્ઞાનિક 
શેધતા વિષયોને અદ્દતના પ્રકાશમાં સમજાવીતે પ્રાચીત આય* ધમષ્માં 
તિસત્ઞાત અને ફિલિસૂરી વચ્ચે વિરોધ નહોતો એમ રજ ડયુ” છે. 

આનદશ'કર્તી માફક તેમણે પષુ હળષ્ટ સ્પેન્સર, ટિન્ડોલ, બર્કાલિ , 
હેગલ, કેન્ટ વગેરે અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય તત્ત્વોના સિષ્ધાન્ત જડવાદપૅશિતિ 
નહિ, પણુ ચૈતન્યવાદને અતુસરે છે એમ ખતાવ્યુ' છે-- જે કે 
તેમનું: વિવેચત આનદશ'કરના જેટલુ સપણ ને કમિક નથી.પેવિસાનની 

શૈધ કરનાર અર્વાચીત પાશ્ચાત્ય ચિન્તફે, જે જડવાદતે જ માતે છે, 
તેએ પણુ જડમાંથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ સિદ કરી શકતા તથી એટલ્ષે 
જ્તન્યેને અર્નાદે માનવું જ રક્ું, ર્માશુલાલે ભારતીમ તત્ત્વતાત 
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વિશેયતા બતાવવાના ઉતમાકતાં અદેત તત્તતી સાથે વૈસાનિક 
ગાધેને મમન્વય કરવાતે પ્રયાસ કર્યો છે. ધન, પ્રવાહી, વાયુ અને 
ઘર એમ જડ પરમાણુની ચાર શિયિતિ અતે પાંચમી “ ગ્રોટાઈલ '- 
ચારમાંથી તે કઈ ન્થિતિમાં છે એ કહી શકાય નહિ તે શ્યિતિ-એમ 
વિતાતીઓએ વયુ'વેલ છે, આતે! અદદૈતતી સાથે મેળ બેસાડતા 
ભણિવાલ કહે છે. “ અવણ્યં છા (પ્રોટાઈલ નદ, પણુ તેથી ય ૬ર) 
અતે પછી પ્રફાતિ દ્દાગા આકાશ ( પ્રોટાઇલ-પથર ), તેમાંથી વાયુ, 
તેમાંથી તેજસ, તેમાથી અપૂ અતે તેમાંથી પૃથ્વી એ કમ ક્યો 
શુશ્ધિમાન્ ખેરે! કહેશે ? ” * પાશ્ચાત્ય જડવાદીએ જવરહિત જડતે 
--પાટાઇઈલેતે--પોતાતામાં ત્વતતઃ જ ગ%ગ્યુ ( ત17107909141002) 

થવાથી સૃણ્િસગ માટે ગતિમાન થતુ” માતે છે, અદદૈતવાદી એતે 
“વાચ્' કહે છે. જડચેતનના અનન્યત્વમાંથી વાચ ઠામ શખ્દહમાદિ 
કમ ગમજાવનાર અરદદતવાદીતુ' કથન વધારે “સયુક્તિક અતે સાનુભવ' 
છે. કારણુ, જડ સવત "પણુ પ્રદત્ત કેમ થઈ શકે? એ જડવાદમાં 
ગ્રતીત થતા વિરેધતે જડચેતનાત્મક બ્રહ્મને માતનારા સહેજે ટૂર કરી 
શકે છે. આનાકૃત સતતા સ્વતઃ સ્કુરણુથી યતી કાંઈક શ્વેતાભાસવાળી 
ગાઢફપતા(ળઉઈર્ણાળ તે મણિલાલ કન્ટની જુદ 1100૦1%' કે 
7680140 1૦૮૪ ' સાથે ધયાવે છે. રસાયણુચ્સ્રતાં મૂલ 
તત્ત્વો ( ૦1૦000૫) વસ્તુત. મૂલ તત્ત્વ નહિં પણુ રસ્રલ તરતો! 

છે તે મૂલ તત્ત્ત તો એક જ છે એમ અર્દૈતસકત મણિલાલ પ્રખ્યાત 
વિજ્ઞાની લોઇીઓઃ્ના ₹ગ-પૃષકરણુ (5૪૦૦૫૪૫૫ ઠદ?કાં9) 
ના સિષ્ધાંતતો આધાર ટાંકીને સમજ્યું" છે. એ જ ધોરણે તેમણે 
“સમુદ્મથત અતે ગહાદિવ્યવસ્યાનું અયધટન કયુ” છે. ૧. 

પક્િમી તત્તઝાનના અદૈતપ્રકૃતિવાદ( 20૦૪14 )ની સાથે 
* સિ. સા., પૃ ૪૫૨ 

૧ એનન, હ ૪૫૧-૪૫૫ 
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પાતાના અભેદવાલ્તો સુકાબલે કરીને બન્નેનું સામ્ય મેળવી આપ-: 

વાના પ્રષત્ન રૂપે મણિલાલે “34018 ૦ &તે?કાઈડ00 ₹' 
એ નામતુ પુસ્તક લખ્યુ છે, પ્રાચીન ગદદૈતવાદ અતે નવીન ઉત્ઠાન્તિ- 
વાદ (પં1૦2) વગશ્ચે ધણુ સામ્ય છે, પણુ ઉત્કાન્તિવાદ હજી 
ગપોગદશામાં હોવાથી તે તેમની વચ્ચે રહી ગમેવા બેદ્નાં સૂક્મ 
તત્ત્વોને દૂર કરીને બન્નેનો પૂરો મેળ સ્થાપી શકરો એવી અપેક્ષાગ્મે 
પરાતે અદ્દૈતપ્રૃતિવાદ (12020810) અને અદ્દૈતવાદતી તુલના 
કરવા પ્રવૃત્ત થયાનું જણાવે છે. * તેગાો સેશ્રિટિક ઈશ્વરને, 
આગળ ન્યુ તેમ, પશુશુદ્ધિતી પરાકાષ્ટા ગણે છે તે આર્યોની સઞાન- 
હૃષ્ટિ( જેને માટે તેમણે 5૦1૦061120 ૦૫01001૬ ચખ્દો વાપર્યો 
છે]તે મનુષ્યણુદ્ધિની પરાકેટિ ગણે છે, બન્નમાં પ્રકૃતિની એકતા 
(1010૪ ૦ 18ઇપ"૦ ) પ્રતીત યાય છે. પણુ પાશ્રાત્ત એકેશ્રરવાદ 
અને આર્યોના એકેશરસિહ્ધાન્ત વચ્ચે ફેર છે. એકમાં પોતાથી ભિન્ત 
એવા ત-સ્થ ઈશ્વરની કલ્પના જે, જ્યારે બીન્તમાં સ્વ અતે પરના 
જદ રાખ્યા વિતા પોતામાં જ ગ્રકૃતિતી એકતા-કર્તા અને કર્મ-દગ 
શ્રતે દક્મના કપ રૂપે અનુભવાય છે. બીજો સિદ્ધાન્ત વૈઝાનિક 
અતે ખુહ્્રાલ વિચારમાં પરિણુમતી માતવ ખુહ્દિતુ' ઉચ્ચતમ 
રિખર નિર્દેશો છે આ દષ્રિએ જ મણિલાલે આય અદ્દેત મિદ્ધાન્તને 
*હલર0ઇ1ક% 1દિકાા૪પ૦0? કજ્ો છે સર્વનિયતા ઈશ્વરને 
સ્વીકારવાને। તનર્યેશ્વરવાદ વિજ્ઞાન અને પ્રગતિતે! ભાગ્યે જ પુરસ્કાર 
કરી રકે, ન્યારે સર્વમય એક ખષહારૂપ એકેશ્વરતો સિદ્ધાન્ત ર્મરહિ 
(0૦૪૨૯૬ )મા પરિણામ પામીને ધર્મહૃદ્ધિ કરે છે, આથી 
મતષ્યૅ પરાથુદ્િનુ પ્રશાસન કરવુ જેઈએ એમ મશિલાલતે। ઉપદેરા 
જે, પહેલાને કમ'માગ ને બીજને સાનગાગ' તરીકે એળખાવીને 
અનને વગ્ચેતો તફાવત સમન્નવર્તા તેએ ડ૩હે છેડ “15006 

* 5310તાડ8 ૦૬ કતૈબટ્ટાધડાઝ?”', પ ૪ 



ષ્ન્ક ૦ પર, "૩ 

તૈતાત્વા&-હા(૪& 1: ૦. 66 ૪811) ૦: 5૦1૦1૧૦૦ 0૮ 5૮16- 
ઊળઇઉ(્જાબપ-૦૩1111 380 ૪૦૫ પ1, 10% 10138 

$0 ૬00080 139 ૫૪૦ 10 0 1 1વંળ્ટ્ઠ 01 

કતેર્ત્રાઇકળ--38 10 ઘોડ 4૪80 જિત દર 
1દિલૉ[છાં૦0 ૪૩૪ ૦૪૦૦110106; 1₹1'012-10080828 1. ૦. 19 

ુ&ા) ૦ ૫૪૦11310010૪ પંડ કણ[01*6019 000, 13 1૦- 

પાળા 8 ૫/&3 50 ૩1૦૩૦૫૪૦ 11010501 101 ઉ3ઉ 10તાહા”.* 

મશિલાલને સમકાલીન યુરોપીય વિત્તાતી હેડલતા જંકઇ૦₹૪ 
0૪૦&1૦૪?' નામક શ્ર'યમા ધમ" અતે વિજ્ઞાનની અવિરોધિતા 
સ્થાપવા મથતા પોતાના સિદ્ધાંતતુ સારુ સમર્થન મળી ગયું, એક- 

તત્તવાદ અને અદ્દેતપ્રરૂતિવાદતુ (01101011510) સ્પષ્ટીકરણુ કરતાં 
દેક્લ કહે છે : “તડ: ૦80 20૪૪? ૯%ાંડઇ ૫૨10110૫1 00116. 
701 ળ4॥લ પાંદ0પઇ 0081601:.” આ વચતોતે આધારે તેએ 
પ્રકૃતિનાં સછીવ (૦1૪૨1110) અતે નિર્જીવ (170₹080016) તત્તવા 
પરસ્પર સૃશ્લિષ્ હોઈ એક જ છે એમ ગ્રતિપાદન કરે છે, પછી. 
“સિષ્ધાન્તસાર'ના દોલન રૂપે અહી' પણુ ષડદશ'નેનો પરિચય, 
વૈદાન્તતી ત્રેષ્તા, અતે વેદાન્તતા પ્રકાશમાં કમ, મોક્ષ તથા ચદ્િ- 

ર્યનાની સમજૂતી આપેલી છે અને છેવટે જડવાદ પર્ ચેતતવાણું 
આધિપત્ય ગ્ચાપ્યું છે. શ્રથના આરભમાં છાર્મ્લવૂજ અતે બપઃ શાથ 
સશ્ર્થ તી ગ્રતીતિ કરાવતું વેદાન્તદ્ચનના નિષ્કય'રૂપષ બહર 
મૂડેલુ' છે તે તેનુ' મહત્ત્તતું' અ'ગ છે. આમ, એક*દરે “સિદ્ધાન્તસાર' 
તથા “ીર0પતાંડાળ ૦૯ &તેરદાંકાળ ?' મથિલાલના તત્તવવિદ્ 
તેમજ ભાષ્યકાર તરીકેના સામર્થ્યની પ્રતીતિ સૌથી વધુ પ્રમાણુમાં 
કરાવે છે, ક 

પરતુ ઉદ્દેશની એકલક્ષિતા તેમનાં લખાણોમાં કેટલીક 

** ૧ ઉત ૦૬ કતર, * ૬. ૯ 



ગઘ $ તત્ત્વચર્ચા લ્૭ 

મર્યાદાગએ પણુ ઊભી કરે છે. મણિલાલે આ પુસ્તકમાં “ 8010100? 
શખ્દ ખે જુદા જુદા અર્થમાં વાપરેસો જષ્યુય છે. એક અર્થ 
“5010700? એટ્લે ' તકસુદિ' અથવા “તકશુહ સાત' અને 
બીજે અથ ભૌત્તિક વિજ્ઞાન (09૦ 5010760). કર્યા 
તેએ '“ડલાંલત્તદાઉક ત્લૉ[છાંબ્ઝ' કહે છે ત્યાં તેતો અથ 

“તકશુદ ધમ” એવે। થાય છે. પણુ ન્યાં એ ઉત્કાન્તિ (૦૪૦1ઇ6100)ની 
નાત કરે છે ત્યાં એતો અર્થ ભૌતિક વિત્તાન છે." ન્યાં એ એમ 
કહે છે કે હિ'દસ્તાનમાં ધમ" અતે વિત્તાન વગ્ચે વિરોધ નહોતા 
«યાં એ વિંધાન “ તક'શુષ્દિ ”''ા અયંમા સાચુ' છે, પણુ સાથે સાથે” 
પશ્ચિમમાં ધમ અતે વિજ્ઞાન વશ્ચે કટર વિરોધ હતે! તેવો! વિરાધ 

હિદ્સ્તાનમાં નહોતો એવો પણુ અભિપ્રાય #એરમાં ગભિ'ત છે, 
એતુ' કારણુ તેએ! એવુ* અધ્પે છે કે વિ્તાનના બધાં સત્યે! પ્રાચીન 
આય ધર્મમાં હતા જ અને માટે વિરોવ નોતો અહી'માં કહેવુ' 
જોઈએ કે પશ્રિમમાં ધમેશ જેનો દ્દેષ * કચ એવુ' જે વિજ્ઞાન 
વિકસવા માંડયું તે તો ઠેઠ સત્તરમી સદીમાં. બીજી તર૬, આપણે 
ત્યાં ધર્મને વિરોધ કરવો પડૅ એવુ” વિજ્ઞાનનું સ્ત્૩પ જ ઊભુ થયુ" 
નહેતુ' એટલે વિરોધ કરવાતે પ્રસંગ જ આવ્યો તડોતો, આ 
દશિએે, ધમ' અને વિજ્ઞાનને; અવિરોધ એ કઈ ઉર્લેખનીય, કહેવા _ 
જેવો કે ગૌગ્વ લેવા જેવો વિષય ન ગણાય. ધર્મ, તત્ત્તતઞાત અને 
વિજ્ઞાનની એકકપતા આમ સાભિમ્રાય કલ્પતાં વિષયચર્ચાને 
અશાઓયતાને પાસ ખેકે; છે. * ગેક તે એક શબ્દ જુદા જુદા 

અર્થમાં વાપરવાની તેમની આ ટેવ ટીકાને પાત્ર પણુ બતી છે. 

* આ ૪ પ્રકારને! બીને એક નાતે! પણુ મહત્ત્વને! દાખલે। એ જ મ'થમ્ા 
નેવા મળે છે. ચિત્ત પર વિક્ષેપ અને આવરણુ લાવવાની રાક્તિવાળી અવિદ્યાના 

પદ્ચય કરાવતાં તેએ અ'તઃક્રણના ચાર ભાગ ક્યે છે મસ, સિસ્દ, 

મટર અને બુર. આમાં િત્તતો અથ* તેમણે 'ારતેઃસર્વેળરાાઝાળઈ ' 

૭ 



ટટ ી મકરણુ બીજી 
ઝડ 
*સિ. સા? માં તેમસે “અનાદિ' અને “આર્ય' આ શખ્દો જુદા જદા 

એમ ક્યો અને સેની વ્યુતત્તિ શિ (-૬૦ ૮૦તદ ) ધાતુમાંથી ઠરી 
જુ, (જાઓ “400. ૦૮ #&તે#.', પૃ. ૮૨-૮૩ અને પૃ. ૮ર ની 
જાદદીપ ». 

«ન્્યાયેકેરા માં અંઇ:રળ રાખ્ટતી સમનૂતી નીચે મુજબ આપી છેઃ 

“ ન્ન્ત:જરળત્--૧ મનોવવ્લ્યાયોંડસુકષેયઃ (વ સા.) 1 

૨ ક્ષાનઉુણાહિઘાપનતામ્વન્તર મનોયુદ્વરંજારચિણાન 
હિવટ્ામિણવ્યતાનમિસ્ત્રિયમિતતિ સાચાવારિન લાદુઃ | 
તન્મતે થન્તઃજરળં ચુરવિધત્ 1 

તરુજત્- નનોવુર્રિક્શર વિત્ત જરળમાન્તત | _ 
સુંશ્યો સિશ્યો મર્વ: ર્તરળ વિષયા ડમે ફ્રયુસમ્જાયેન 
શ્ેટાત્। થન્યત્ર વ્વજ્યુરજૂ--યર્ છુ ઇ૧ર૧થિ8₹૨” 

- જ્ય ત્ા અવેતન્યન ક્ત્યમિણ્યત્ 1 સ્વાર્યુહ્િશ 
વ ત્રજ્યા તુ વેસિ યુનિશ્વિતં સંશયદ્વદીનણ્ | થવુ" 
શંઘાસર્વં તર્વિસં ચ વરિિતિસત 1 અદ્જવાતમ” 
કૃત્ય જુ તટ્દેશારતાં શતમ્ રતિ 1 (વાથ,) !'' 

--લોમાચાય ઝળફીકરકૂત ન્યાયકોશ (૬૯૨૮), પૃ. 2૮ 
મન, બુદ્ધિ, અહકાર, ચિત્ત, એ આંતર કરણુ એટલે અ'ત;કરણુ છે. 
(અ'ત:કરણુનો શખ્દાથ આંતર ઇન્દ્રિય-306૮70281 5૦0૬૦-૫ાય છે »ઃ 

* સશય, નિશ્રય, ગવ અને સ્મરણ એ એના વિષયો છે. એ પ્રમાણ એતા 

કાય'(1પ0૯ઇં૦ત્ત ઝશૈદ પ્રમાણે એનાં ચાર જીદ નામે! થાય છે, ખીજે 
સપર કહેલ છે કે “ ન્યારે સ'કલ્પવિકલ્પનું કાય કરે ત્યારે મત એવુ 
એકુ' નામ કહેવાય છે. ન્્યારે સ'શયહીન સુનિશ્ચિત જ્ઞાન કરે છે ત્યારે તે 
ખુષ્દિ ઠહેવાય છે. ન્યારે અતુસ'ધાતરૂપ જ્ઞાન કરે છે ત્યારે તે ચિત્ત કહે- 
વાચ છે. અને છું કરુ' છું એવી આત્મભત્તિ થાય ત્યારે તે અહ'કાર 
ઢરૈવાય છે. ” 

અહીં અનુસ'ધાનતા અથ સ્મરણ થાય છે, સ્મરણુ ઠરતી વખતે 
માનસ ભૂતકાળના પૂર્વ સ'સ્કારતુ' અતુસ“ધાન કરે છે. આગલા કશ્ષોકર્મા 
પિત્તનુ' કાર્ય સ્મરણ કહેલુ” ન છે. 



ગથ તત્ત્વચર્ચા હદ. 

અથમાં વાપર્યા છે તેતી કાન્તે ટીકા કરી છે અતે તેમતા લખાયુમ 
અસ"*ગતિનતે! દોષ કાટયે! છે, 

સ્તિ-મ'તવ્યની રજઆત કરતાં મણિલાલે આવેશમાં આવીતે 
કેટલીક વાર એવાં વિધાતો કર્યાં છે, જેનુ' તકરશૈથિલ્ય અને 
વૈચિત્ય કોઈ પષુ ચૂક્ષ્મદર્શી” વિવેડી વિચારકને તરત નજરે ચડયા 

વિંતા રહે તહિ. એમની તિરૂપણુ-રીતિતી એક ખાસિયાત એવી છે 
જ પોતે તકમપદ્દિએ વક્તવ્ય રજ કરવાનો દેખાવ કરે છે ખરા; 
પૃણુ પછી અધે આવીને જશે કે તકનો ત્યામ કરીને પોતાતી વાત 
સ્વત'સિદ્ધ હોય એમ ગમતે એમ પ્રતિપાદન કરત્રા બેસી જ્તય 
છે. એવી શૈલીમાં આત્મપ્રત્યય (0100 ૦1 ૦૨૦0૩1૦1010) અને 
ભાયાના ખળનેો વેગ એકલે હોય છે કે સામાન્ય વાચક એમાં તખુાયા 
વગર રહે નહિ; પણુ કીણુવટથી સત્રજત્રાતો પ્રયત્ન કરનાર છુદ્ધિ- 
શાળી વાથક એની આ રમત પક્ષ વગર રહેતો નથી.] 
“સિ. સ્રા માંથી 'તીચે આપેલાં તેમનાં કેટલાંક વિધાતા આ 
વાતતી સાક્ષી પૂરે તેમ છે. 

(૧) વેદની અરુપૌષેમતા સાબિત કરતાં તેએ કહે છે કે 
“સવ્તતાનુ' સ્તરૂપ જ વેદ, માટે ઈથિરપ્રણીત;” * અને તૈની 

મશિલાલ એનો અમ *14ેડઇાતેઇતાાઈ પ કરે છે તે ચમાર તધી. 

અગેજછી “5૪૮૦1૦૪? 'નો એક વ્યાપાર તેએ સ'સ્કૃત શબ્દમાં આરોપે 

૨. તેઆ ચિત્તના ધાતુ ચિ (--૬૦ ૮૦1૯૮૬)» આપે છે તેતુ' કોઇ 
પ્રમાણ મળતું નથી. સિત્ત વો ધાત ચિત્ છી એ સુવિદતિ અને સ્પથ્ટ છે. 
સમ છતાં એમના જેવા વિઠ્દાન તેનો ધાતુ સિ આપે તે આથય*નનતક છે! 
એમ જણાય છે કે “તરતો રતેપર્ઢારાતટ ' અર્થ ઘટાડવા માટે તેમસે આમ 
કરેક્ુ' છે. 

* સિ, સા., પૃ. પ૭ 
ી 



૧૦૦ 
પ્રકરણ બીજી" 

અનાદ્તા વિરે દલીલ કરે છે કે “વેદમ શ્રોને ઉચ્ચાર સહ્તિ, જરાં 

પણુ કેર્ાર વિના અનત યુગે! સુધી આાહાસાએ કકીપક ઠં જાળવી 

શાખ્યા એ ઉપમ્થી જ અનાદિત્ત ને નિત્યત્વ સ્વય'સિદ્દ છે!” * 

(૨) યસ્તની અર્પણુભ્રાવના સમજાવવાના ઉત્સાહમાં તેએ. 

સે।મપાન અને ભાગગા*તને તેની સાથે સબધ ખાધતદ કહે છે. 

“સેમ, અમૃત, દેવતાને જ પીવાને પદાર્થ, પીધાથી બાહાણુના 

આતર ચક્ષુ ખુલી જતા, અને તેમતે દેવતાઓ ત્રલ્યક્ષ થઈ ૬4 

આપતા, તથા તેગા અમરત્તર પામતા આજ પણુ, ક્કીર, યોગી, 

ઇત્યાદિ મરત શ્ઞાતીઓમા, હાશીરા, ગાજે, ભાગ ઇતાદિ માઇ, 

અને તેથી ઇદ્રિયિ તથા મતતે કોક વિલક્ષષ્યુ પ્રત્મગ્દષટિ કરાવવાતે 

સમથ, પદાર્થોનું સેવન પ્રચલિત જ છે “1 

(૩) જડવાદ ઉપર ચૈતન્યવાલતુ પ્રામલ્ય હવે સ્યપાવુ જઇએ, 

કારૃ્ભુ એ બન્નેની પર્ પરા ઘટિયદેન્યાયે ચાથા ઢરે #. સાત તાત 

શતકે એકેકતુ પ્રાગલ્ય થાય છે એવો! રોસીકશીઅતોતા મતનો 

હવાલે! આપીને તેએ કહે છે કે “ તેગ્મા રતકતા આર લથી પ્રવતેવી 

જડવાદરૂપ નાસ્તિકતા પણુ વીશમાં રાતકના આર"ભે મરણુ પામવી જ 

જેઈએ એમ ઢાળકમની ગહન ગતિથી આપણા હદયમાં પ્રતીતિ યાય 

ે”.નુ- આ ગષ્યુતરી પ્રમાણે તો મગિનાને ખુદ્ધને ચૈતન્યવાદમા 

અને $સિ ખ્રિસ્તતે જડવાદમાં સ્યાન આપ્યુ ગણાય! 

(૪) “સુરત્તાકર્ષણુના મહા નિષમનુ મૃત્યુ થયુ છે' એમ વિધાવ 

કરીને જડવાદને એકદમ અસહ દરાવતા તેગો કહે ઝે “ નયારે 

સૈતેન્યવાદ જ સિષ્ધ ઠમી, ત્યારે ૭૧, પુન%ન્મ, કર્મ, ધર્મ સવે 

સવત જ પ્રાપ્ત યથ સહ ઠંયું" અને મન્વાદ્ત્રિકત આચાર જ 

અ*સિસા પૃ ૧૬૬ 
4 એજત, પૃ ૯૧ 
સુ “એજન પૃ ૪૪૧ 



"ક ૯૮, વા જ 

પાળવો આવરમક ઠય. અરે] બિચારા “સુધાર તો એક આકાશ 
પુષ્પ જ થઈ ગયો! ગ'ધર્વનમર જ થયે।1 અમે દક્ગગી2 છીએ, 
પૃણુ સત્યતે રારમ નથી એટવે લાથાર”.* સુધારા થોગ્ય હોય કે 
અયૉગ્ય, પણુ તેને ખપુધ્પવત્ ગણુવેો એ તો અસત્ય જ છે એમ 

કાન્તે ફરિયાદ કરો છે તે ખોટી નથી. ? 

(૫) વિષ્ણૂનુ' વાહન ગરુડ છે એમ માતિત કગ્વા મારુ તેઓ 
4મૅસરમાં ગરુડ અનન્નતુ' રૂષ છે એવી દવીલ ઢરે છે! 

(૬) “મછાધર્મરહર્યની પ્રથમારત્તિ ઉપનિષદ છે; દ્તિવાઇત્તિ 
ચદ છે.,,' ડઃ ઇત્યાદિ કહીને મણિલાલ વેદને ઉપનિષદની 
પાછળ-મે છે! 

આમ, [પોતાતા હેતુને સિદ્ધ કમ્વાના આવેશમાં સિદ્ધ 
વસ્તુતે અસિદ્દ ગણી લેત્રા કે તેમાં અનુરૂળી ફેરફાર 
કરવા, ગમે «યાંથી ત્રમાણુ એકડું કરવા અતે કવથિત્ 

* ગ્રમાણાશાવે તેતે આભામ ઉત્પન્ન ૩રવાનુ' મણિલાલનુ 
વલશુ ' સિ, સા.'માં ઉ૫* બતાવેલા સ્થાને દેખાય છેનું પછી તે 
કાન્તા આમ્મેણુનો વિષય બને તૈમાંશું આશ્ચર્ય ? * કાન્તે 'સિહ્ધાંતન 
સાર 'તું પ્રકરણુવાર અવલ્ષેકન ક્યું" છે. તેમાંથી નીચેના મ્રદ્દાએ 

* [સે સા, પૃ. "૪૬૬ 

4 એજન, પૃ ૩૪૨ 

સદન એજત, પૃ. ૩૭૬ 

ઝ વળા તેએ * શટ્ટ'ભદ્ર 'માં દપહાસપાત્ર બનવા તેનુ” સુખ્ય ઠાશગુ પણુ 
તેમની પ્રાચીનભક્તિ અને તદતુષ'ગી તેમની દલીલપદ્તતિ જ છે. 
* ભડ'ભદ્ર માં આવતુ' રભ પુરાણીના ભાણેજ વલ્લભરામનુ* પાત્ર નડિ- 

ચાદમાં * નભમોરના મણિલાલ ' તરીકે ઓળખાતા મણિલાલતુ' જ પ્રતિનિંબ 
છે. 'વલ્લસરામતા 'અનાડિસિદ્ધવ્યવમ્યા” નામના ગનો “શભદ્ર'ભડ 'માં 
હટે છે રકો જે ટ, તે ગજ? “પિજ્ેસ્યાપ ધરે હડે છે, 



૧૦૨ શ્રકરણુ બાજી 

પર્લે મણિલાલના વિચારોની તેમણે ટરેલી ટીકા બન્નેનાં દષિ- 
બિ'દઞાને સમજવામાં ઉપયોગી નીવડે તેમ છે? 

(૧) મણિલાલ બધા ધર્મોનું મૂળી એક જ અને તે આર્યાવત- 
માંજ છે એમ કહે છે તેતી સામે કાન્ત પૂછે છે કે “ ખીજ શ્રેષ્ઠ 
છે 'ફ તેમાંથી પ્રસ્કુટિત થયેલ શક્ષ?' (“સિહ્ાંતસારવનું 
અવલોકન ' , પૃ. ૧૧) 

(૨) મણિલાલકૃત ધર્મની વ્યાખ્યાની ઢીકા કરતાં કાન્ત 
ડહે છે કે “ પરમાન'દ પામવાની સ્વાભાવિક વૃત્તિ મતુષ્યમાં 
હોઈ શકે? એ વૃત્તિને સ'તોપવાનુ' ધમ'તુ' કામ હોય તો 

તે ધર્મના કારણુશૂપ ગણાય, પરિણામ નહિ. પરમાત'દ ધમનો 
પિતા હેય, તો એ આર્યવિચારનું મોટ દૂષણુ છે.' ( સિ. અ. 
પૃ, ૧૪-૧૫) 

શિખારીઓને ઉદ્દેશીને બઠ્'શદ્ર “વેદવિરુદ્ધ અથ કરશો! ત્યાં હું આધુનિક 
કોશના અર્થ રવીકારવાનો નથી, રાબ્દપ્રમાણુથી ઇતર પ્રમાણ હોય તો 
બાલતા વિચાર કરને.' ઇ, રાખ્દો બેશે છે (જીએ પૃ. ૫૫૦ તે મણિ* 
લાક્ષે રાખેલ વેદપ્રામાર્યના આગ્રહની મરકરીરૂપ છે. સ્વિટ્ઝર્ષેન્ડના ગ્રખ્યાવ 
ડોક્ટર નોબાડિ અને તેમના “ધી રાઇઝિંગ પ્રોફેટ' નામના પુસ્તકને! 
(જીઓ પૃ. ૨૬૬૫) ત્તેમ” ભિખારીના ધ'ધાતી ઉત્તમતા જડવાદનાં પરમા” 

ણથી સિદ્ધ કરનાર “નગત્મસિદ્ધ પડિતરિરોમણિ કેડિજ કીડરનો 
(જાએ પૃ. ૫૪ »ે * ભટ્ર'ભટ્ટ 'માં આવતે! ઉહ્ક્ષેષ મણિવાલે સિદ્ધાંત 
સાર'મા ડીક્વેદટ ફેનિઝ જેવા અપ્રસિદ્ધ યુરાપીય લેખકે! તે તેમના 
ગ્ર“થાના પ્રમાણ ટાંકીને પાતાના ઉત્ડાન્તિ-સિદ્ધાન્ત સમનતવ્યો છે તેના 

ઉપહડાસરૂપ છે. રિખાબ'ધનથી આંતરટામાં ગાંઠ પડે, તેનાથી પ્રાણવાયુ 

ખે'ચાય, તેથી આગગાડીતા એ'નિન જેવી સિસોડી વાગે, જે ધર્મરાળતી 
કચેરીમાં સ'ભળાતાં વિમાનનો એક યાંકો સિવાય-આવી વિચિત્ર તક” 
પર'પરાની જૂથણીવાના ભદ્ર'ભદ્રના સુખમાં મૂકેલા રાખ્ટો (જીઓ પ્ર. 1૦2) 
મણિલાકષે સુરાણે1 અને પ્રાચીન રૂઢિઓના ઠરેલા અર્થવાદની હાંસીરૂય છે 
(અણી મૂકેલી પૃષ્ડસ'ખ્યા “ભટ્ર'ભદ્ઠ “ની ખીજ આવૃત્તિની છે. » 



મધ 2 તત્ત્વસર્ચા ૧૦૩ 

(૩) કાન્ત ૩હૅ છે : “વેદમત્રો અનાદિ અતે નિત્ય હેય તો 
ત્રડગ્મ'ત્રો પુર્વાપ? જૂતા નવા હોતાતે! સ'ભવ કયાંથી ? અનાદિ અતે 
નિત્ય મ'ત્રા અમુક રૂપમાં ગોઠવાઈ ને અનાદિ કાલ શ'બ'ધધી અચો 
કરતા હશે કે અમુક નિશ્ચિત કાલ સુધી ?'' ( સિ. અ. , પૃ, ૨૩) 

(છે “તત્તદષ્ઠિ જ ખરી છે, ઘુરાણુભાવના ખોટી છે, છતાં 
બન્તે વિરોધી નયી “ એ મણિલાલના વિધાનમાં કાન્ત વદતાવ્યાધાત 

જુએ છે. (સિ. અ., પૃ, ૭૧ » 

(૫) એલેફઝાન્ટ્રીઆના મહાપુસ્તકાલપનાં પુસ્તકો આરખેઃએ 
બાળા નાખ્યાં ન હોત તો પાંચસેદ વષ પછી પ્રાપ્ત થતુ* જ્ઞાન 
જગતને એ ધડીએ જ મળ્યુ' હોત અને અનેક શોધો એ વખતે જ 
અસ્તિત્વમાં આવી હોત એ મતલમના માળુલાલતા ઝથનતી ટીકા 
કરતાં કાન્ત કહે છે કે “વફીવાત કરવાની રેવથી મણિલાલની 
ન્યાયયુટ્િએ એવુ” અવળુ* 3પ પકડયું છે, કે જે વાત એક 
ગામડિષે સર્હા ન માતે, તે તેએ મોતી રકે છે?' (સિ. અ., પ.૧૭-૬૭ 

($) મણિલાલઃ “પુરાશાની કથાએને જ ખરે પ્તિહાસ 
ગણુ, અને સપ્તખડ, સપ્તલેોક, ૪ત્યાદિ ભૂગોળ પણુ વાસ્તવિક 
માતે.” કાન્ત આની સામે મણિલાલનુ' પોતાતુ' જ અગાઉ કરેલુ” 
વિધાન મૂકે ૨ * “પુરાણોની સ્પૂલ અતિશયોક્તિ અને ફપકતે 
અક્ષરશઃ મત્ય ન માનતાં તેમનું રડૅસ્ય માત્ર વિચારવું. "આ 

પરસ્પર વિરુષ્ધ અભિધાયોમાં કયે સાચો? --એમ કાન્તે પૂછે છે. 
(શિ અ., પૃ. ૧૩૧-૩૭૨). 

(છ “ વેદાદિમાં મતિ પૂન્ન છે?”' -- એ સશ્નના જવાખમાં 
મણિલાલ કહે છેઃ “હોવા ન હો તેથી આપણુતે ઢાનિ નથી, 
મૂતિપૂન્ન ખરી છે, હૈ(વી «૮ ભેઈ એ તેવી છે, વાસ્તવિક છે, સાર્થ 
છે, એટલુ સમજમાં પછી તે પ્રાચીન કાલર્મા છે કે તથી એ ૪'કા 
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નિરસાર છે ” કાનન સામુ પૂછવા તૈયાર થાય છે કે “ મહેરબાન, 

જે મૂતિ'પૂજા હોવી જ જેઈ એ તેવી છે, તો તે પ્રાચીન ફાવર્મા 
છે % નહી, એ શ્રકા નિર્સાર શા મારે ?!' (મિ.અ ,પૃ ૧૧૪) 

(૮) “સુધારા' નુ વચન કરતા મણિલાવ કહે છે “જડ 
પર્માણુના યોગથી જ ગવર્' વ્યવહારતે! સ ભવ ગ્વીકારતે! જડવાદ 

ઉદ્ભમ્યો એટલે આત્માં ચૈતન્ય, જીવ ઇત્યાદિ વાત ખો” જ ઢંરી, 
મોક્ષ, પુનજન્મ, ભક્તિ, મૂતિ'પૃશ્તદિ સગતિ વ્યથ થઇ, સુખ 
દુખતો સભવ પણુ એક આશમ્મિક યથાકાલ થાત! રહો --એટલે 
પમ, કર્મ, આચાર વિચાર, નાત, જાત, બધુ વહેસરૂપ જ હોવુ 

જેઈ એ, સવાથી પમ મુરુએએ ઉઠાવેલુ હોવુ જેઈએ, અતે જે તે રીતે આ 
દુનિયામાં ખાઈ પીતે આત દમાં જવાય, એ જ પગ્મ પુસુષા્ય--મોક્ષ-- 
ગણાવો જેઈ એ, -- અર્ષાત્ સ્વચ્છ દાચાર ( પુતર્નગ્ત, જ્ઞાતિભે તુ 
નિકદન, ધર્મનુ સત્યાનારા ઇત્યાદિ) પ્રવર્ટ્મા આલુ ટ્રકામાં જે 
ઘૃણુ'ત કયું તેટલામાજ “ સુધા ' તો સમાવેશ થઈ રકે છે ” 
ડાન્ન કણે છે કે “ મણિલાને એમા સુધાગતે! ધ્રતિહાસ આપ્યે! 
નથી, પણુ સુધારાને ગાળા જ આપી છે અતે ફરિયા કરે છે 
કે “ સ્રણિલાવે દાભિક વેદાતીઓને લક્ષ પર નહી લેતા જેમ રાષ્ધ 
વૈદાતની ચર્ચો કરી છે તેવી પધ્ધતિ સુધારાની ચર્ચા માટે પશુ 
અખત્યાર ઢરવી જેઈ એ પણુ તેમ ચયુ નથી” (સ અ પૃ ૧૨૩૨-૨૪) 

(હ) મણિતાન ન્યારે એમ કહે છે કે ન્હા તિના આપણુતે 
બીજા કરાનું સાત મભવવું નથી, બીજી કરુ છે જ તક” 
અતે સાથે સાથે એમ પણુ કહે છે કે “વાસ્તવિક સત્તા જડ પદાર્થમાં 
નથી, એ સત્ પષુ નથી, ક્સત્ પણ નથી, અતિર્વાચ્ય છે, 
માયા છે” «યારે કાન્ત એ બન્ને કયનના અનુતક્ષમાં પૂઠે છે કે 
“ત્યારે તો અનાદિ માયાનુ ત્તાન તે પગુ થહાસાન જ ચાય ને?” 
(સિ અ પૃ ૩૨) 



[॥થથઘ : તત્ત્વચર્ચા ૬૦૫ 
ન્ડન્ન નત્ય 

(૧૦) મિ. સા. ના ત્રીન પ્રકરણના આરભમાં મયિવાલે 
કશિમ્ભાવવા આધ ધમમાં કદાપિ સ્થિર્તાને પામી નથી? એ 
ત્રેધાન કયું” છે તેતી ટીકા કરતાં કાન્ત કહે છે : “આનાથી બીજી” 
[યું વાકમ લોકોના વિશ્વાસને ભગ કરનારું; ભ્રામક હોઈ શકે?” 
સૃપારવાળા'તે નાસ્તિક કહેનાર મણિલાલ પેતતે જ લેકકોના હૃદ્ધતી 
1મશ્રહાતે નિમૃષ્ળ કરવા મથે છે એવે! કાન્ત તેમના પર આક્ષેપ 
ડુકે છે. (શિ. અ. પૃ. ૨૫-૨૬) 

આ અવતરણે। કાન્ત અને મષિલાલને। દષ્ટિભેદ સ્પષ્ટ સમકવે 
કે. મણિલાલે (૩) માં ખોટી દલીલતે! ઉપયોગ “કયી છે; (૫) માં 
ખોટુ' એટલે તેમને કામન આપે તેવું દષ્ટાન્ત આપ્યું' છે, (૭) માં 
્ાધ્યક્વીકારતે। દોષ વહોરી લઈ ને ઉડાડ જવાબ આપેલે! છે અતે 

(૮૭) માં તેમણે 'સુધારા'ના તત્તતે બદલે તેના વિકૃત સ્વરૂપતે સુધારા 
પ્રરીકે એળાખાવતાને! સહેતુક પ્રયતન કરશે! દેખાઈ આવે છે, આમ, 
વિષયચર્ચામાં સ્વમતના પ્રતિપાઃન કે સમર્યન માટે સાચી હછીકતતી 
માથે અધસત્ય, અસત્ય કે અગ્રરતુત દાખલાદ્લીલાદિ વિગતો ન્રેળવી 
દેવાની મગિલાલની નિલક્ષણુ રીતને લીધે તેમની નિરૂપષ્ુ-પદ્દિમાં 
આમળ નિર્દેશેલર ભાધારથિલ્થ ઉપરાંત તકતી અશુદ્ધિ અતે એક- 
લક્ષી સમર્થનનોા દોષ દેખાય છે; તો નીજી તરફ, ૩ાન્તતી ટીકા 
ઘણીવાર મણિવાલના વક્તવ્યના મર્મને લક્તઃને બદલે રખ્દ કે 

તર્ડચ્છલ દ્દારા તેતી સપાટીને ન સ્પર્રીતી રોય એર તે*ત1 અવલેોકનમાંના 
કપર્જીકત ખડે પરથી સમજવ જ (3) અને (૨)માં 
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માયા છે એવુ ચમનવુ તે બહત્ઞાનના માગ'તુ પછેલુ પમધિયુ 

છે (૧૦)માં પણુ મશિલાલે પોતાના વકતથ્યની આપેવી 

શમજૂતીતે લક્ષ્મા લીધા વિના કેવળ શબ્દતે પકડીતે કાતે 

તેમના પર આકમષુ કયું છે. આમ, બત્તે વિદ્દાતો ભિન્ન ભિન્ન 
વિચારશ્રેણીના આમ્રહી હોવાથી દાર્શનિક ચર્ચા કગતી વખતે પક્ષવાદમા 

અને તેને અગે તકતળમાં ઊતરી પડે છે, તેમ છતા, ઉભયતી 

તુવનામા એક દરે વિદ્ત્તા, તવમ્પસી વિષયદરન અને ન્યાપક તેમ 

તાત્વિક પર્યાલોચતામાં કાન્ત કંમ્તા મષિલાનતુ મામર્થ્યા વિશેય 

હતુ એમા શકા નથી. મરલ અને નિખાતસ હદયના કાન્તે 

પોતેન્ટ આ વસ્તુતે! સ્વીકાર કરીને મણિલાલ પ્રત્યે પૃજ્યભાવ 

વ્યકત ડયો છે એટલે આ બાગત વિરોષ ક્રતિપાદન કર્વાતી 
ભાશ્યે જ જ૩? ગણાય, * 

£પ્રાણુવિનિમય ? 

સિષ્ધાન્તની બુદ્ધિમ્રાલ ભૂમિકા ઉપર બૈતન્યવાદ રયાપીતે 

મણિલાલ અટકયા નથી જડની પૂવે તેનાથી વ્યતિરિકત ચેત 
રહેલુ છે એવુ પ્રત્યક્ષ પ્રમાયુ આપના સારુ તેમણે જાતે પ્રાણ 
વિનિમયના પ્રયોગો કરીને તેને વિશે એક પુરતક લખ્યુ' છે. ચા 
પુસ્તકની અસર ધણી થઈ હતી. , પ્રાણુવિનિમમની વિલ 
(00050001500) જડવાદતી સામે પડકારરૂપ હતી નાિતક 

% જઓ “સિદ્ધાન્તસાર *'ન અવગોાકતતુ સમાપન કરતી વખતના કાત્તત! 

નીચેના ઉદ્ગારા “અનેક વિરોધે, પુષ્ઠળ એકપક્ષી સમથન અને બીભ 
એ પ્રકારના દેતા છતા એકદરૅ હુ પ્રો મણિલાલના પ્રસ્તુત લેખને આદરણીય 
ગણુ છુ મારી ન્તતને માટે બાત, તે! હુ પ્રો. મણિલાલને આપણા પ્રાર્યોવ 

ધમના આદરણીય અરા તરફ વ્યાન ખેચવાને ગુરુ ગણુ છુ 

4 પ્રસ્તાવતામા ત્તેમતુ ઉહ્વેખેલા કેટલાકોના ચ જા 

પત્રોને આધારે 



શદ : તત્ત્વચર્સા * કૃહ૭ 

અયવા જડવાદી રો[ધકાએ સજીવ વિશ્વને જડ પરમાણુઓયી ઉત્પન્ન 

શતુ' ઠેરાજ્યુ' હતું. આ વિવ્વાએ પરમાણુ ઉપર ગત્તિની અસર થતાં 
ઉષ્ણુતા અને ગ્રકારાના અ'શોમાંથી વવિઘુત્ અતે ટલીફોન, તે ચુ'ધક 

ઉપરથી સ'મોઉનશક્તિ ( ઝાહઇ0૦13070 ) શોધી કાઢી. રીબતબૅક 
નામના એક જમન શોધકે તો ત્યાં સુધી બતાવ્યું કે આ પ્રકારની 

શારીરિક કે માનસિક સ્થિતિમાં આવેલાં માણુસ ચું'બકેતા છેડાર્માથી 
અગ્નિ ઝરતો નેઈ શકે છે અતે તેતા બે છેડા, જે જુદી જુદી 
શકિતવાળા હય છે તે તેવાં માણુસોને જુદી જુદી અસર કરે છે. 
એજ અરસામાં (ઈ, સ. ૧૭૮૦) મેસ્મર્ નામના વિચેનાથી 
પારિસ આવેલા વૈત્તાનિકે સમાહનવિવા( ળક ૦1 ડાણ )તી ધણી 
ચમત્કારિક અમર રોગીએ ઉપર્ કરી બતાવી. પછી તો આ 
તત્તતે લીધે નિદ્રાવશ થયેલાં ( જેતે એની પરિભાષામાં વિશ્વટટ્રિ 
પામેલાં કહે છે) માષ્ુસ પેટી કે કબાટમાં શું મૂકેણુ 2 તે કહેવા 
'લાગ્યાં. મેસ્મરતી આ તવીન વિત્તા “મૈસ્મેરિઝમ ' નામે પ્રસિદ્ધ યઈ છે, 

યુરોપમાં આ વિદ્વાનો વિરોધ ખુદ વૈજ્ઞાનિકો તેમજ પાદરીઓ 
તરક્યી થયે!. ગ્રાપક્ષ મરષોગ નનેવા છતાં ખેમાંથી એષ્ટે વગે એને 
ર્વીકાર કર્યોં તહિ, ઈટ સ. ૧૭૮૪માં ફ્રેન્ચ સરકારે એની તપાસ 
સાટે કમિશન નીમ્યુ% પણુ તેના બધા સભ્યો “ જડવાદી ' હવાથી 
તેમણું એ વિદા ખોટી ઠરાવી. પછી ૧૮૨૬માં ખીજું કસિથન 
નિમાયું, તેણું તેતી સત્યતા સ્વીકારી, પછી તો એ વિદ્યાને આધારે 
ફ્રાન્સમાં અતેક ત્ઠગ્ણુશાળાએ ચાલવા લાગી અને અમેરિકામાં પણુ 
એના પ્રયોગો મોટા પ્રમાણુમાં થવા લાગ્યા. લંડનર્માં આ ન્નતના, 

શણિવાલ જેને “ આધ્યાત્મિક? કહે છે તે ( ઇુકજલાપ્રંહ ), ચમતક- 
રની શોધ કરનારી '-2590110%1 ર૦૩૦&૬૦1 5૦૦૦૪ ' 
સ્થપાઈ# ' સેસ્મેરિઝમ *નાં “હિંપ્તાટિઝમ', “ ઇલેકટ્રીક બાયોલોજી ' 
છ ાદિ નવા નામ પડા, યુરોપ, કમેરિકા તે ઓસ્ટ્રેલિયામાં થઈને 
૪ર “સસ જેટલો સકો ક ખુર્ણવઘાતે ૬ હણ 



૧૦૮ ” છ પ્રકરણ બીજુ' 

* કર્ા60006) વિરો જ એ વખતે ચાઘ્તતાં હતાં. “પારિસના વિખ્યાત માતસ*
 

શાસ્રી ખે. શાકોરે “હિપ્તાટિઝમ' વિશે લેખ લખીને તેમજ પ્રચેમ કરીતે 

આ નવી વિવાને પ્રતિષ્ઠા આપી ન્તેતન્નેતામાં ફ્રાન્સમાં નો 'વિશ્રદષિ' 

(વર્હા'૪૦૪૦૫૦૦) ચધીતા પ્રયાગ થવા લાગ્યા. આ આંદોલતે* 

શ્ર, ટિન્ડલ જેવા વૈતાનિક સ'શોધકતે ચિત્તતી રાક્તિઓવનું મદત 

સ્વીકાર્વાતી ફરજ પાડી, મણિલાલે પ્રાણુવિનિમય' લખીને આ 

નવીન શોધતું રહસ્ય ગુર્જર પ્રજા સમક્ષ સૌથી પ્રથમ મૂકયું* 

પશ્રિમના શૈતન્મવાદીઓએ સ્વીકારેલ “ ઘ10081 108509* 

હોડ 'તે મણિલાલ “ક્રાણુ' કહે છે. તેમણે પોતાના મ્ર'થમાં 

પ્રાણુવિનિમય વિશે પાશ્ચાત્યાએ શેધેલાં કારણે ઉપરાંત ભારતીય 

તત્રજ્ાસોમાંથી ખીજા' કેટલાંક વાસ્તવિક કારણે! શોધીતે મૂકયાં છે, 

જેમાંપોતાને અનુભવ ઉમેરીને તેમણે વિષયને ધતી તતેજનક બનાવ્યો 

છે. એમાંનો એક શખ્દ પગુ પોતે આધાર વગર્ લખેલે। તથી એમ 

પ્રસ્તાવનામાં કલું છે તે તેમણે કરેતી વિષયચર્થા પરથી સાચુ' લ્લાગે છે. 

આ ત-ત્રવિવાના મુખ્ય ખે વિભાગ પાડે છેઃ (૧) સંધામક 

એટલે કે તતમનતી બગડેલી સ્થિતિતે સમાધાનમાં લાત્રનાર ગને 

* (ર) ચમહારિક એટલે કે જેમાંથી ચમહાર જેવા ગ્રષોગ બતે અતે 

ચોગસાષરન પણુ ચઈ શકે, પ્રાણુતત્તત અતે તેની કૃત્રિમ વિંદતતા 

જેવી પ્રભલતા-નિત'લતાની આર"ભમાં સમજતી આપીને મણિલાધ 

પ્રાણુ એ જ ચરીરસ'પત્તિ છે એમ બતાવે છે. કેવળ ગ્યૂળતે વળાગેલા 

વ્યાધિના કરતાં યક્ષમરેહને વળગેલા અસાષ્ય રોગ--જેવા કે વાઈ, 

રર, વળમાડ ૪.--ઉપર પ્રાણુવિનિમમ સત્તર અને થમ(કારિક 

અસર કરે છે. પ્રાગુશુદ્દટિથિી માણસમાં ગપ્ત “રહેલી માતમિક 

(04૦૫0) શકિત ઉત્તેન્તિત થઈને તેતે પરમાત'દના અતુભ4 

કરાવી શકે છે. આથી સ્ધૂલ દેહના કરતાં મૂદ્દમ દેઠની પ્રાણુશુથ્િ 

દ્વારા વેોગ્ય સ'ભાળ રાખવાની મણિલાલ ખાસ સૂચના આપે છે. 



ગઘ : તત્ત્વચર્યા " ક રઉતહ- 

વિધાયક (8૫01૦૦1) અતે વિધેયની (૦0]૦૦) લાયકાત વલુ*વ્યા . 
બાદ તેએ માણુવિનિમયના વિધાન-માજન (વાલા 

પહ $8) અતે વિસજત-માનન (તૅહારકજતકઈડાઇછ 0૨૩)તી. 
કતિસ્તૃત સમજતી આપે છે. વિધાત-માજન વડે વિધેયની ૪ 
સ્થિત્તિ થાય છે $ ત'દ્રા, નિદ્રા, પૂર્ણા, અનુજૃતિ, વિશ્રદભ્રિ અને 
ગ્રત્યગ્દષ્ટિ, એમાં સૌથી વધુ મહત્તતી વિશ્દષ્ટિ છે, તેતો! ચમત્કાર 
વણુવતા લે8મક ઝડે છે : 

“ જાઈ વિધેયતે વિશ્વદધ્ટિમા લાવી પઝી રારીરર્ચતા નઈ 
કેવરાવી હોય તો કહે. એ જ પ્રમાણે નનતે કે વિધેય દ્રારા વિશ્વ- 
દૃષ્ટિયી ન્નેઈ આપણાં શારીર આદિ શાસ્્રો ગ્ચાયાં હશે, એટલે તે 

., ર્ચનારને હાતની પેડે મડદા ચુથવાની ઝાઝી જરૂર પડી નહિ હોય, 
અતે મુવેલાં રરીર્તે જવાથી મગન વગેરે ભાગની સ્થિતિ જે હાવ. 
સમજાતી નયી, તે તેમને તેથી જ સમન્નઈ હગે ” * 

શ્રત્યમ્દષ્ટિ અતે વિશ્રદષ્ટિ વચ્ચેનો તપાવત સમજાવતાં તેએ 
કહે છે કે પ્રત્મકૂદષ્ટિ આતર દૃષ્ટિ ટ સમાધિ. વિશ્વદષ્ટિ પરાક્ 
એટલે બાલ દષ્ટિ છે, જે અનેક ચમત્કારો કરી ખતાવે છે. પણુ 
આ ગ્રચેોગગતું ભયરથાન મોટું છે. તેતે વિરો લાલમત્તી ધરતાં 
સણિતાવ કહે છે* “તેમાં પ્રત્યગ્ટષ્ટિ(સમાધિ)ની શ્થિતિ અનાયાસે 
જ થઈ આવે છે. તેની પછીની કક્રા મરણુની જ હોય છે સાટે 
ત્રયોગ કમ્તાં ગ્ધ્રન દેડને મ દ પાડતે પાડતે છેક અટકાવી દેવો એ 
એ પ્રાણુવિનિમયના પ્રયોગોનું સ્વશપ છે. તેથી એ તત્ર દ્વારા 
ગ્રયોગ કરતા જેમ થોડે થોડે થઢાથ તૅમ ભય થોડું ..« માષુમને 
ગ્રત્યગ્દષ્ટિ પછી મોમરવયસ્યનુ' જ્ઞાત ન હોય તો મર્ણુ વિના ખીજ 
સ્થિતિ « તથી” 

જ 'પ્રાણુિવિનિમષ', (યા બી), પ્ર. ય 

# 7 એજન, પ ૬૬-૬૩ 



૧૧૩ 

ત્રાણુવિનિયયમાં ત્રાયુનુ' જ ચનનત યાય છે તેયી તેતે હટક્યિષતું 
અ*ગ કહે છે, હથ્યોગતે માગે પાણુલ્મન કરનારા પ્રાણુને બહ્ાંડમાં 

તાણી જાય છે અતે મતનો ત્યાં લલ કરી નાખી ન્ાશ્રતમાં પણુ 

અહ્માનદ અતુભવતા હેય છે. પ્રાણુવિનિમયતા પ્રયોગ વખતે બહ્યાડમાં 
ગ્રાણુ સ્વત* માગ મળવાથી ચડી જતાં સમાધિ ઊપછી આવે છે, 
એર્માથી વિધેયને ઉઠાડી શકે એવા સામથ્યવાળે વિધાયક ન 
હેમ તતો વિધેષ પોતાની મેળે કવચિત જ ઊઠે. માટે પૂણુ રીતે 
ચો.ગરહર્ય જાણ્યા વિનતા વિધાયકોએ આ સ્યિતિ ઉપ%વવ॥ યત્ન ત 
કેર્વો એમ મણિલાલ વારવાર રિખામણુ આપે છે. આ હેતુએ જ 
તેમણે એ સ્થિતિ ઉપનનવવાના ચાધતે[નુ' વણુ*ત પુસ્તકમાં કયું તથી. 

મણિલાલને। ઉદ્દેશ “પ્રાણુવિનિમય' પુરતક લખીને લોકોને ચમત્કાર 
કરતાં શીખવવાતે કે પોતાનામાં કોઇ અદ્ભુત શકિત છે એવુ 
બતાવવાતો ન હતો. ઊલડુ , એતી સામે ચેતવણી આપતાં તેમા 

પ્રસ્તાવનામાં કહે છે : “ પ્રાણુવિનિમય તો એક રમત જેવું છે, જો 
૩ એ રમત પણુ છવતા ઝેરી સાપ કે ચે1પપાસા ધારવાળી તગ્વારો 
સાથે કર્તા હોઇએ તેવી છે,” પણુ તેમાંથીયે પરમ માગ'નુ' સ5જ 
સચન મળી આવે તે હેતુએ બીછ આજત્તિમાં તેમણે પ્રાક્ુવિનિમયને 
યોગ સાથે જેડવાતે। પ્રયાસ ક્ષો છે આમ, પ્રાણુવિનિમયતુ' કામ 
જડવાલ્તે નય ઠરાવવા ઉખરાંત રોગનિવારણુ અને થોગસાધન છે 
એટલું ખતાવવાતો તેમને! ઉદ્દેશ હતો, આમ છતાં, જ્યારે કેટલાકે 
અસ્ત પુરૂષોએ તેતો નિકૃષ્ટ સિદ્િતિ અથે' ઉપયોગ કરવા માંડયો, ત્યારે 
તેમણે, ધણી માગ છતાં, એ પુસ્તકતી ત્રીછ આવૃત્તિ કઢાવી તહિ. 

*્રાણુવિનિમય'નતી બીજી આકત્તિમાં પુસ્તકતે અ'તે તત્રશાસ્, 
ચોગશાઅ્ર અને સ્વરચાઅને ટકો પરિચય મૂકેલો છે; તેમાં, જે 
શાઅને આધારે તેમણે આ ગ્ર'થ લખેલે! છે તે ગ્વરશાસ્ વિરી 
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આપેલો સમજૂતી નોંધપાત્ર છે. યોગાભ્યાસનતે મણિવાલ પ્રાણુદમત 



શ્ય $ તન્ત્વચર્ચા ”્વૃય્વૃ ઝક 
રૂપે નહિં, પણુ વસ્તુતઃ ચિત્તવૃત્તિતિરાધ રૂપે જ સમનનવે છે અતે 
હઠોગતે વિરાર સ્વરશાસ્ઝને અનુસરીને કરે છે. સમમ વિશ્વમાં 
યાલી રહેલા મહાપ્રાણુતેઃ અતુસરીને વ્યકિતના દેડમાં પ્રાણુનુ' ચલન 
થતું નનેઇએ એભ કહીને તેએ પ્રાણુની સ્થિતિ અને ગતિના ર્થાનરૂપ 
નાડીએતે. વિવેક કરી બતાવે છે. ગ્રાણુનું' તાસિકાના જમણા છિદ્રમાંમી 
તીકળવુ" તેને સૂર્ય અયવા પષિંગવા ડહે છે; ડાગામાંથી નીકળવું” 

એને ચ અયવા ઇડા કહે છે અને ઉભ્મયમાંથી નીકળવુ* તેને 

પણુમ્ણા કહે છે. થહમાંડતા સષ'ચદતે આધારે પિ'ડના સૂર્યચ સાલે 
કૈ. દિવસે સૂય'તુ' અને રાત્રે ચ%તુ પ્રાબલ્ય રહે છે. જેમ ગક 
દિવસતુ' તેમ એક પક્ષનું, માસનું અને વષ'નુ' સમજવું. ઉત્તરાયનમાં 

પૂ" અતે દક્ષિણાયનમાં ચ હોય છે, માણુસતા સ્વર અથવા 
પ્રાણુનુ' બદલાવુ' થ'દ્રતે આધીન છે ને ચ“ બારે રાશિમાં લગભગ 
ત્રીસ દિવસમાં કરી રહે છે, એટલે પત્યેક માસે સ્વર તેતે તે જ 
ભાવે. વળી બાર્ રાશિના ત્રીસ દિવસની ગણુતરીએ પ્રત્યેક 
રાશિના અઢી દિવસ થાય; તે અઢી દિવસમાં પણુ માણુસોને 
શ્વર ત્રીસ વાર્ બદલાય છે, એટલે કે સયચ% લગભગ 

ખૃખ્ભે કલ્માકે ફરતા રહે છે. સૂય સ્વર ઉષ્લુ ગને ઉત્ર રહે છે. 

ચ“ સ્તર શીત અને શાન્ત રહે છે, ઉગ્ર કર્મ સૂર્ય સ્વરમાં તે 
શાન્ત ફાર્મ ચદ સ્વરમાં કરવાં અતુરૂળ છે. સષ્ીુમ્ણાં એ ખન્તે 
નાસિકામાંથી ચાલતા સ્તરની સ્થિતિ છે. તે સમયે પ્રાણુ ટરાડની 
નાડીમાં હોવાથી એ સ્થિતિ બહુ સક્ષ્મ ગણાય છે. એમાં મગ્ણુ 
ચવાતે। પણુ સ'ભવ ખરો. યોગીઓને ત્રાણાયામાદિ કરતાં સમાધિ 

કરવા માટ એ જ સ્થિતિ અતુડૂળ હોવ છે. નરા દષ્ટિએ બાક્રે'” 
[માટે ત્રિકાવસ'પ્યા વિહિત છે. ત્રજે સમ્યે સકુમ્ણા યાય સે” 
સ ષ્યા. સુથુમ્ણા દ1શ બહારમાં ઘઈ જેતે! પ્રાણુ જાય € સ્ટ 
શ્ર શ0ટ, સાધ જે કે ગુમ "જમી મદો. "તદ કેરે ન 
ણુ જાય તે થ'લેકમાં ન્તય તે ત્યાંથો પુત 
1 
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સ્વર અતે તત્તતો સબધ પણુ હઠયોગ કરનારા પારખી શકે છે. 

ગ્રાણુ તથા તત્ત્તના નિયમોમાં રીતે શરીર સાચવી મોક્ષ પર્યત 

જનારા પણુ ૯કયોગીઓમાં કોઈક કાઈક હોય છે. પણુ એ માર્ગે 

બહેષી જનારાતી અધોગતિ થાય છે. એમ થવાતેો! સભવ એ 

સામે: વિશેષ હેોવાશ્રી મણિલાલે મતેનિમ્રહશૂપ શાજયોમતી જ 

હિમાયત કરી છે “રજ્યોગમાં પ્રશત્ત મેથી પ્રાણુ તમા તત્તવા 

સ્તત . પોતાતા સ્તભાવમાં 7 રહી સહેજમાં કૌદિક શાન્તિ આપી, 

ગ્રોક્ષદાયી નીવડે એ વધારે સુતર અતે સૂક્મ યોજના છે' એમ 

પ્રતિષાદીને તેજો ચૃહરથોને માટે તો એ જ પરમ મ્ામ્હ છે ગેવું 

સૂચન કરે છે.” 

*પ્રામુવિનિમય' મણિલાલના ગુપ્રવિધા(૦૦૦૫11430)) 

ર્સનુ* મૂરત પરિણામ છે, તેમાં કરેવી વિષયની વ્યવસ્થા મે 

જમાનાનુ ચિત્તવિનઞાનતુ ઉપલખ્ધ સાહિત લક્ષમાં લેતાં રાઓ 

છે, તે જ્ઞાનતો તેમણે યોગસિદ્ધિના સમર્યન માટે ઉપ્યોગ કર્મ છે. 

વિષયની $ુગમતાતે કારણે તેમણે મ્રચતે ન્ત્રણુ જુદાં જુર્દા બીભાંમા 

હપાશ્યો છે અને મૌથી મોથા અક્ષરવાળા ભામ પહેલાં, પૂછી 

તતાથી ઝીણા અક્ષરરળોા, તે સૌથી છેલ્તો તદ્દન નાના અક્ષરવાભે 

ભાગ વાંચવાતુ સૂચન કયું” છે મણિલાલ શખ્દપ્રમાણુ ઉપરાત 

સ્વાનુભાવ દ્દારા સ્વમ'તવ્યને સમચિત કરીતે અન્યને તેતે પ્રબર 

દાખલે! આપનાર સક્યિ તત્તસ હતા તેની આ પ્ર'થ સામિતી 

આપે છે. 

શ્િયાસે।ક્ી 

તેમને ઉપરના જ કારણે થિયોસે।ફ્કિલ સોસાયટી સાધે મળ 

ખ'ધામો હતો તેના ઉદ્લેખ અગાઉ આવી ગયો. છે. (જમે 

*ગ્રા.વિ, પૃ ૫૦૪-૧૦૬ 



ગઘ : તત્ત્તચર્ચા શૃરક 

પ્રકરણુ ૧.) થિચોસોઇીની ચૈતન્યભાવનાએ મલિલાલતે તે 
સ'સ્યા સાથે ક્સ્દિગીભર સાકળો રાખ્યા હતા એ સસ્થા 
તરફથી તેએ “ અપ્યાત્મ મંડળ ' ચલાવતા હતા અને “સુદશન'માં 
તેને માટે અત્તગ ગખેલા ખે પાનામાં નિત્તાસુઓના “અપ્યાત્મવિદ્વા” 
વિશેના પ્રશ્નોના છુનાસા આપતા હતા, ચિયોસેક#ીતા પ્રવર્તકોએ 

કોઈ સ્વતત્ર ધમ ગ્યાપવાને બદલે મવ' ધમ્*માંથી સત્ય શેોધવાતો 
મુરુષાર્ષ લહે હતેો.. તેથી ઘતયાન્નાલિતિ વરોધમ” એ તેમતે! પ્યાનમત્ર 
હતો. ભશિલાવ થિષોસેફીતે ' એગણીસમાં શતકના છેલ્લા પાદમાં 
ઉદ્ભવેવી વિશ્વને સરકાર આપનારી ભાવતાએરર્માની એક ' 
તરીક એળખાવે છે અતે અભિપ્રાય આપે છે જે “ ગુરુતાકર્ષણુ 
કૈ વશળ એમણે જે મહાન પરિત્યામે! ઉપશ્તવ્યા છે તેટવી પ્રસિદ્ધિ 
થીઓસેોફીતા ભાવિર્મા હોય એવું, આપણુને લાગે છે.''* મૅડમ 
ખ્લેવેટ્રરકી અતે કર્નલ એલ્કાટ વિશે તેમતે પુષ્કળ માત હતું, 
મૅડમ ખ્લેવેટ્રકીના ત્ર"થા * 1કૉડ 000%૦110વે ' અને ' ૩૦૦૯૦૬ 
120969 ' વિશે તેએ અહોભાવપૂતક તૉંધ લે છે કે “તે 
અન'તસ્તાનના ભડાર છે, પરમ સત્યપરામણુતાના બોધક છે, અતે 

સમજનારને સર્વમાન્ય ધર્મરહસ્યતે] માર્ગ ખતાવતારા છે.” 4 
પોતે ' સિદ્ધાન્તસાર'માં ધમે તિહાસ આલેખવામાં રવીકારેલી પદ્ધતિ 
તે ' વિદુષી મહાદેવી'ના અનુસરણુરૂપ છે એમ તેમણે કૂતસપણે 
કબૂવ કરેલુ* છે. વળી તેએ ડહે છે: “ આર્યધમતોા દિવસ 
કુદ્રય યતો! હેય, અર્યાત્ સત્યતે! પ્રકારા સરવસ્થશ્વે એક જ કાલે 
પડવાતા સમય બાત્યો જોય, તો ભલે અતાદિ વિશ્વચકમાં એ 
મ'ડલી જ નિમિત્તરૂપ ચક યશનામી થાઓ ! થશે એવી અમતે તો 
આશા જે.” 4: આજ સુધીમાં ગે મ'ચાએ કરેલું કદમ ન્તેર્તા 

"સુ ગ, પૃ. 1૧૪ 

[સિ સા, પ ૪૩૮, પાદટીપ સહિત 
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૬૨૪ ક પ્રડરેણ ખીજી' 
ન-----:-------:- 

“સણિધાલે તેના જાવિ વિશે વ્યક્ત કરેલી આશા અતે શ્રદ્ધા બડુ 
કળી ગણાય નઠિ, એના પ્રારભકાળમાં એ ગ'મ્થાએ પૈતાવાહન આદિ 

* પ્રયોગોમાં વિશેષ રમ લીધો હતો. તેથી સુધારક દુનિયા તેતે વિશે 
સાશ'ક બતી ગઈ હતી. ઊલટુ',” તેતે માથે વહેમનો। વધારો કરનાર, 
જગતની પ્રગતિના અવરોધ કરનાર અને પશ્ચિમના સ'સૃતસ 

પ'ડિવોની અવગણુતા કરતી, ભારતના હિત સાટે નેખમકારક એવી 

સ'રથા તરીકે અપવાદ આવ્યો હતો. તે સ'સથાતા એ વખતતા 

ઉપપ્રમુખ અતે તેના અ'તર'ગમ'ડળના (૦૩૦૪૦૩10 56661002) 

. જયવસ્થાપક મિ. જજે “મહાત્માએ મારા ઉપર સદેશા મોકલે છે' 
એવે! દાવે] કરવા માંડ્યો, તે પરથી સ'સ્થામાં અનેક કાટફૂટો થઈ, 

# જેતે પરિણામે તેના સભ્યોમાં તેમજ સમાજમાં થિયોસે।, સે.. વિશે 
ધ્રુણી ખેદિલી ફેલાઈ હતી. * મણિલાલ એ મ'ડળીના અ'તરંગમ'ડળતા 
સશ્ય હતા. તેમણે પોતાના “ થિયોસો[ફી' નામના એક લાંબા લેખમાં 
એ પશૃત્તિના ઉદ્દભવ અતે વિકાસતુ" વિસ્તૃત અવલોકન ક્યું” છે 
તેમાં તેમણે થિષાસેોપી પર મૂફાયેલા પ્રતયેક આક્ષેપનો સચોટ રશ્મિ 
આપીને તેને! બચાવ કરવાને! સમર્થ પ્રયત્ન કર્મો છે. ઉચ્ચ સિદ્ધાંત 
બાંધનાર સ'સ્થાના અમુક કાવકરેતુ' વતત અયોગ્ય હોય તેધી 

* સિદ્ાંત બુદ્દિમ્રાથ હોય તે મટી જતો નથી એમ દલીલ કરીને તેએ 
થિયોસોષી વિશે અભિપ્રાય બાંપવામાં વ્યક્તિ અતે તેણું બાંધેલા 
સત્ય વચ્ચેના ભેદ પાડવાનો આમ રાખે છે. 

પણુ આવુ વાજબી સહાતુભૂતિભયું” વલણુ તેએ “ સુધારા 'વું 
અવકલ્ષેકન કરતી વખતે, રાખી શકતા નથી. ” સુધારા'ને તેએ 
જડવાદનાં બાળક તરીકે ઓળખાવે જે. ' જડવાદાનુગ્રેરિતિ સસાર” 
સુધારે સ્વીકારી, જડવાદનુ' ફલ નારિતિકતા તે ન સ્વીકારતાં કે! 
પણુ પ્રકારે ધમપરાયયુતા રાખવી, એમાંથી સમાન્નેતે ઉદ્ભવ થયો 

* વિરતૃત માહિતી માટે જીઓ સુ. ગ., પૃ. ૮૬-૮૩ 
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એમ પે પ્રાચ્તા સમાજતે વિસે સાષ્યગ્વીકારરોષયુક્ત આક્ષેપ મરીને, 
ત્રાર્થતા સમાજે “ આર્ય ધમની પત્રમાજૃત્તિરૂપ' ખ્રિ્તી ધમના 
તટસ્થ કર્તારૂપ ઈશ્વરને ગ્વોકારયો તેને, તેએદ એ “ગમાજ 'તુ અને 

*સુધાચ'નુ “ વિચાગ્મ ગતિવિરાધી' વર્તન ગશેં છે 

સણિલાલ અને રમણભાઈ 

[સિંધારક ગસુપૅલ વગ તરક્થી સ્મણુભાતએ શ્રણિગાતની 
હુપયુ કત ટીકાનો સબળ પ્રતિવાદ કર્યો છે ગુજરાતના ચિ તનાત્મક 
સાહિત્ય-પ્રવાહમા મણિલાન અને રમણુભાઈને। વિવાદ અન્નેડ છે. 
બન્ને વચ્ચે તાગર્વિક મતભેદ હતો એટલે ધમના મૂળ તત્વોથી 
માડીને સમાજ-સુધારણા। અને છેક સાહિત્ય પર્યન્ત #આ ડિવાદ 
વિસ્તથૌં હતે. તેમાં ખન્તે વચ્ચે ચાવેનો પ્રર્મ વિષયક વિવાદ 
સૌથી વિરોષ સહત્તતો છે. ' અધિકાર, “ગ્વધમં અને પર્ધર્મપ 
“ સનાતન હિંદુ ધર્મ”, “પ્રાથના ', “પ્રાર્થના સમાજ અતે પમી 
આનીટી' તથા “ કર્મ અને પુનર્જન્મ' આ પેણે દાયકો થાલેતી 
વિવાદ-પર પરતા સ્રુખ્ય વિષયે! છે. એમા એક તરક દ્વૈત અને 
અદ્દેત સિહ્માતને તેમ ખીજી તરફે બુદ્ધિવાદ અતે પ્રાચીનમતવાદને 
વિરાધ્ સપણ વગ્તાઈ આવે છે આ વિરોધ ક્વચિત્ આ્ષેપાત્મક 
ભનતા ઉત્ર સ્વરૂપ ધારણુ કરતા હતો) ” - 

હિમ-તત્તવ-નિણુ'યમા મણિનાન અને ગસણુભાધતા દણિ- 
બિન્દુએા ધરમૂળથી જુદા ઠંતા. સત્ય-સ્વીકારમાં મણિલાન ચાઅતું 

પ્રામાણ્ય ગ્વીકારતદ ત્યારે રમણુભાઈ તેમા કેવળ ભુડ્ડિ જ પ્રમાણુ 

ગણુતા. મણિનાવે કિદુ ધર્મના વિતિધ પયસપ્રદાયેતા ખુલાસો 
શાસ્રવિહિત અધિકારકપ્ દારા કરી ગતાવ્મો છે તે મ્મણુમાઈ ને 
માન્ય નથી, કાગ્ણુ, તેએ અધિકારભેદના મિહાતને સ્વીકારતા નથા. 
તેએ તત્ત્વતિર્ણ્યમાં મર્વનેો અખિકાર સગ્ખે છે એમ કહીને 
સણિવાને મગળ કરર] અધિકારક્રમતે ઉડાવી દેવાતે નિષ્ફળ પ્રયત્ન 
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કરે છે. “અધિકાર? શબ્દને! જુદો જ અથર્ષ લઈને તેએ ખ્ણિલાવતી 
સામે દક્ષોથ કરે છેઃ 

“જ્સતયધમ'મા પ્રશૃત્ત થડા મટે કોઈનો અધિકાર ઈધરને 
પરમ ચુ અતે પકિત્ર માતાનો જોવ અતે કોઈનો અધિકાર 
ઈશ્વરને અનેક સ્રીઆ સાથે વ્યભિચાર કરતા માતવાતે। હય, કેઈ નો 
અધિકામ ઈશ્વર્તે મગલમવ કલ્યાણુકારી માનવાનો હોય અતે 
કારઈતા અધિકાર ૬ૂર, ભયાનક, ચડ ગ્વશ્પ માનવાતેો હોય,...એમ 
કડેધ્રુ એ અધિકારને બહાત મત્યસ્વરૂપતી નિદા તથા 

ઉપહાસ છે,” * 

અધિકાર વિશેની *મણુભાઈની આ વિચિત્ર સમજ સુધારવા મારુ 
મણિલાવ “સુદશ"ત'માં 'અધિકાર' નામને લેખ લખે છે, તેએ યોગ્ય 
રીતે જ મતુષ્યના ખુદ્તામ્તમ્યોનતે “ અધિકાર' તરીકે એળખાવે 
છે તેએ કહે છે કે એકે માનેલુ સત્ય બીશ્તતે અસત્ય લાગે; ને 
તે દછિંગ બન્તે એકમોળતે અસત્યાતુયામી રહી ચકે. તેમ થાસ, 
અતુભવ, વિશ્વગ્યતા ધૃત્વાદિતિ આધારે સર્વમાન્ય ગણાયેલ સતને 
ધોરણે તે બન્ને અસત્માનુયાયી ઠરે એમ પણુ બતે. “ પોતાતી 
ખુહિતે પ્રમાણિકપણુ જે સત્ય લાગે તેતુ' અત્રવબત કગ્વુ'' એવા 
શ્મણુભાઈતા વનિધાનનુ' તેખા યુક્તિપૂર્જક ખડન કરે છે, “શુદ્ઠિ 
અતે “પમાણિકપણું” એમ કહેવામા પુનરુક્તિદોવ અતે અનિકિતતાં 
રહેવાં છે એમ સહેજે બતાવીને, તેએ રમણુભાઈ એ માતેવા 

સત્યતા ધોરણુનુ તેમના જ શાખ્દોનો ઉપયોગ કરીને નીચે મુજત્ર 
નિર્સન કરે છે : 

“*સગઞાનસુપા તો ઉપદેશ વાચી વાચીને જે લેહકોના વિચાર 
બદલાતા જરે, અતે છેવટ “સ્ાનસુધા?'ના “પોતાતા' સય 

* «ધર્મ અને સમાજ', પુ. ૧, પૃ ૨૫૯-૨૬૦ 
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સુધી જે લેકે! પડ્ડાંચશે, તે ગર્ગ ચાતપોતાવી છુદ્ધિ અતે સમ- 
જમની ન્યૂતતાથી પાળ રહી ગયેવા હતા અને ખુદ્ધિ તે સમજણુ 
વધતે વધતે ' તાનસુધા 'તા * ' પોતાતદ' સત્ય સધી શ્ાશ્યા એમ 
તો કહેવુ” જ પડશે અર્(્રાત “ સાનસૃધા' અત્યારે જે સતમના 
અધિકારી છે તે મત્યના તે વોક અધિકારી ન હતા તે હવે ચયા 

એમ પણ માનવુ જ પડશે. એટલે એમતા પોતાના સિદ્ધાંતમાં પણુ 
અધિકામ-ભેદ માન્યા વિતા છૂટકે નથી. . .. ક 

આમ, રમણુલાઈતા મતતુ' ખ ડન કરીને મણિતાથલ અધિકાર- 
ક્રમની સ્થાપના કરે છે. તેમણું સનાતત હિંદુ ધર્મ પશ્થિદ્માં 

“ પોતપોતાના ધર્મર ને સ'પ્રદાયને પૂણુ શ્રદ્ધાથી પાળવા બને ઇતરના 
ધમને વિદદેષ” ત કગ્વે એમ ઉપદેશ આપ્યો હતે! તેની ર્મણુ- 
ભાઈએ “શત્ય ધર્મ-પછી તે સ્વધર્મ હોય કે પમ્ધર્મ તેનુ 
અનૃસરણુ કરવુ*” એમ ટીકા ઠરી હતી તેતે! સચોટ રદ્યિ। મથિ- 
લાલે અધિકારના સિહદ્દાન્નથી જ આપ્યો હતો. 

* રવધર્મ-પરધર્મ'ની આ ચર્ચો પરથી “ સનાતન હિ'ડુ ધમ” 
વિશે રમણુભાઈ એ ઉઠાવેલો જવિવા૬ સૌથી વિશેષ ષ્યાતપાત્ર છે. એ 
સુદીધ' વિવાદ-પર્ પરામાં મણિતાલ અને ર્મણુ'માઇની વાદ- 

ગ્રતિવાદ-શક્તિતુ યથાથ દર્શન થાય છે, આથી એન્ વિગતવાર 
અવલેદકન આવસ્યક છે 

* “સુદાન ગધાવલિ ', દૃ ૨૮૬ 
૨ લોશ્માન્ય ટિળકે શાઘનાનાવગેશતાને હિંદુ ઘમ'તુ' એક લક્ષણ ત્રણાવીને 

અધિદારશેદના સિદ્ધાન્તને હિં'દ ધમત સામિં'દ અ'શ તરીકે સ્વીકાધે! રે. 
જુઓ તેમનો આ “લોક ઃ 

ત્રામાન્યયુર્વેસ્ેળુ શાવનાનામેશતા 1 

૩પારાનાનભયમથતટયદલ ઇજન ॥ ( “ જેવરી કયોવ મ્ 
૬ # 

ન 
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ર્મણુભાઈ એ સનાતન હિંદુ ધમ વસ્તુત સનાતત નથી તેમ 

હિંદુ ડહી શકાય તેવો વિશિજ ધમ પણુ નથી એમ આક્ષેપ કરીને 

ત્તેતી સાબિતી અથે એક લાબા મુકદમા જેવો લેખ લપ્યો છે, 
જેનો સાર્ તીચેના ચાર સુદ્દામા આવી નાય જેડ (૧): કેવળ 
બહારના આચાર પાળીતે પોતાતે હિંદુ કહેવડાવતા સમાજમાં હવે 
આત્માનુ તત્તતર અવગણુના પામ્યુ હોવાથી ધમ'નું* પારમાર્થિક 
સ્વરૂપ રહુ નથી એટવે ખડુ જેતા હિંદુ ધમ' “ધરમ 'તા નામને પણુ 
લાયક ન ડહેવાય. (૨) દિદુ ધર્મમા સામાન્ય સાત્તિક બધારણુ જ 
નથી. તેતું બધારષુ અમુક ભૂગોળ મીમામા વસતારના અતે 

પોતાને હિ દુ કડેવડાવનારતા વશજ થવા પ? જ છે. આ કારણે જ 
--હિંદુ ઘમ*મા બધા ધર્મ ગમાવેશ પામે છે તે કારે 
નહિ-હિદુ ધમ*તી બીજા ધમૌથી નિન્તતા તથી. (3) ખ્રિસ્તી 
એના 'બાઈમવ' અતે મુસલમાતોના ફકુરાન' નવો હિ દુઓનેં 
વૈદ્ય ગણાતો. પણુ હાલ તો એ વેવ્ધમ'તી “ દિ”કીના છેલ્તા 

પદભણ મોગત બાદશાહ જેવી સ્થિતિ થઈ છે!' ઉપતિષદતું તત્ત્વ 
સાન અને “ગીતા'તેો ઉપદેશ “ ચાલતા ઠિદ્ ધર્મના સવ* મતોનું” 
સમન કરતાં નથી? તે કારણે, અતે સ્મૃતિ-પુરાણુમાં, યોગ્ય- 
અચેગ્ય, રાફચ-અશકય, ઉત્તમ-અપમતે! સકર્ હે!વાથી એમાથી 

પોઈ એક મ્'થના પ્રમાશુનતે આધારે પણુ હિ'દુ ધર્મનુ” સ્વરૂપ નહી 
ચઈ શકતું નથી. (૪) વેદ, ઉપનિષદ, “ઝીતા', સ્મૃતિ, સુરાણુ 
“સર્વના પૂર્વના વિચારો અતે આચાર બદલાતા આખરે મૃળે 
પર્મતુ સ્તરૂપ જતુ રહ્યુ ”-ક્યા બધુ* ફરી ગયુ* ત્યાં સતાતતતા 
રહેમ ફહેવુ એ ખોટુ છે હિદુ ધર્મ પર્ સમમ્ર દષ્ટિએ ટીકા 
કરતાં રમણુભાઈ ફરિયાદ ફરે છે કે “ધમ કારે રહી ગયો છે ને 
રૃદ્તી ભક્તિ વધી ગધ છે,' તે મયા છે 'જેટલે તેએ “હિન્દુએ.... 
ધર્મનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ (ચિત્ત સમક્ષ નિશ્રયપૂવક રાખી તેના અનુસરણુમા 



મઘ : તત્ત્વચર્યા “ શૃશૃહ ' 

જ ખર્' મહત્ત્ત' માતે એ લેખતે! ઉદ્દેશ છે,”* એમ ચોખવટ 
કરે છે; જે પરથી એમ કહી શકાય કે હિંદુ ધમમાં પ્રવતે'લા 
રૂહિદાસત્વ પર પ્રહાર કરીતે, લેકાની ધર્મ્સમજ શુદ્ધ કરી તેમને 
તેના આચરષુ ભણી વાળવાનો ર્મણુભાઈ તે। ૪રારો હશે. 

મણિલાલ મ્મણુભાઈએે સમન્નવેલા આ ઉટ્દેરાને 'સ્તુતિપાત્ર' 

ગણે છે, પષુ તેતે અ'ગે ર્મણુભાઈ એ હિ'દ ધમ સનાતન નથી 
તેમ ધર્મ નામતે પણુ લાયક નષી એવા બા્ષેપો કરેલા છે તેતે તેઓ 
જેમ સહન કરી શકે? તેએ રમણુભાઈની દલીલેોતો તર્કચક્તિતા 
સબળ ઉપયોગ કરીતે રદિયે! આપે છે, રમણુભાધતા શબ્દોમાંથી 

ચોતાતે અનુકૂળ અથ તારવીને તેએ કુનેડપૃવ'ક ઘજી હૈતુ સાધે છે. 
રૃમણુભાઈના લેખમાંથી “મૂળ ધર્મતું સ્વરપ' એ સખ્દો પકડી 
લઈને રમાણુલાલ તેની ન્ેડે તેમના જ ' આપષ્યુ। દેશમાં અનેક 
સહાન ધમ'ચિતકેો અને તત્તશેોધકો થઈ ગયા છે અતે તેમણે 
ગ'ભીર્ સત્યોનુ" પ્રતિપધ્લત કર્છુ" છે? એ વિધાનને ન્નેડી દઈ તે 
એવા અથ' તારવે છે ફે સ્મણુભાઈ પ્રાચીન હિ'દુ ધર્મમાં મૃળ 
હિં'દુ ધર્મનું તત્ત્ત રહેતુ” છે એમ સ્વીકારે છે. રમણુભાદના ઉપરના 
શખ્દોતે મમ સમજાવતાં તેએ કહે છે “તેમણે (: રમણુશાઈ એ) 
દિ'દુએના પ્રાચીન ધમમાં જ ર્હિદુત્ત છે એમ સ્વીકાર કર્ચ અને માત્ર 
ઝાંખુ'થઈ ગયુ' છે માટે તેને સતેજ કરવુ' આવે ઉદ્દેશ જણાવ્યો ” પછી 
આ સિહ્ાાન્તતે તેઆ રમણુભાઈના * હિંદુઓતે સ્વધર્મ જેવું કાંઈ 
તથી, હિ'દુત્વ જેવુ' નથી' એ અભિપ્રાયની સાથે મૂકીને તેમાં રહેલો 
પૂર્વાપગ્વિરાધ સિદ્ધ કરે છે. 

મણિવાલની કુશાશ્રણુદ્ધિના નીપજરૂપ આ વિવાદરૌધી મતિ- 
પક્ષી પ્રત્યે ગૌરવભયુ” સૌજન્ય પણુ પ્રગટ કરે છે. રમણુભાઈ પોતે પણુ, 

# “પ્રર્મ અતે સમાન,” ધુ ૬ પૃ. ૨૦૦-૨૦૬ 
"ૃ સુ, 2. દ ર૯૮ 



કૂર્૦ પ્રકરણ બીજી 

તૈતી પ્રશસ! કર્યા વગર રટી શકતા નથી, તેઅ પોતાના પ્રત્યુપ્તરના 
આરભમાં જ કહે છે કે “ સુદશનરારે જે સૌજન્યથી ટીકા કરી 
છે તે મા2ે તેમતો ઉપકાર માનીએ છીએ, અને વિદ્દગનતે યોગ્ય 
વિવેચન-ભાષાના નમુના માટે એ લેખ તમક દૃછિ કશ્વાની સર્વતે 
વિન'તી કરીએ છીએ.'”'* પણુ આને અર્થ* એમ નહિ કૈ 
મણિલાલે કરેવા અર્થને ર્મણુભાઈ ર્વીકારે છે તેએ હિદુઓના 
પ્રાચીન ધર્મમા જ હિદુત્વ છે તેતો તેમજ હિદુ ધર્મના મૂછી 
રવ૩૫ અતે શુહ્દ સ્વરૂપની એકનાકથતાને। સ્પ અરવીકાર કરે છે. 

મસિવાલ્લે બતાવેલા પૂર્વાપરવિરોધતે ખુલાસો કરતા તેએ ડહે છે 
ક “અનિથિત, અનિયમિત અને ઝાખુ થઈ ગચુ છે' એ શબ્દોથી « 
પર્મરવર્ર્પ એટલે આ દેશતા ધર્મનુ” સ્વરૂપ નહિ, પણુ ગમે તૈ 

મ્રકાગ્ના પારમાથિકક ધર્મના તત્તતી ચિત્તમાં ટમેલી ગથુતા એ 
અ લેવાતો છે” વિવિધતા છતા એક સામાન્ય લક્ષણુવાળો 
મૂળ ધમ ભારતમા કાયમ રલો નથી એમ રમણુબ્ાઈનુ મતબ્ય 
છે. તેએ વેદબધ્રમતે મૂળ ધર્મ તમીકે સ્વીકારે છે પણુ તે પછી 
થયેલા કેટલાક “અસ મતિવાદના ફ્રેરફારને'” તેએ “આ દેશતા ધર્મને 
શુદ સ્વરૂપમાં લાવત્રાતા પ્રયત્ન રૂપે' એળખાવે છે. તઃ 

મણિલાલ અસ મતિત્રાદ અને તેતે લીષે પ્રતત થતા વૈદ્તા 
કર્મમાગ' ને ઉપનિષદના સઞાનમાગના વિરેધનુ શમન વર્ણાશ્રમવ્યવર્ષા 
અને અધિકારકરમ દ્રારા કરી બતાવે છે તેઝા સમજાવે છે કે “કર્મ, 
ઉપાસના, સાન ત્રણે માર્ગ પ્રથમથી જ વિધમાન છે, એક પછી 

એક ઉપન્યા નથી ને જુદા જુદા અધિકારાનુસાર પ્રવર્ત્મા છે ને 

કસક-મ-૨,. ૫ કેક્ટ 

4 “અસસતિવાદ સબ્ટતેદ અથ" સલિલાને “મૂન ધમ'ના તતવ સાથે સ મત 4 
થતા પથ-સ મદાયો” એમ કરેલ છે 

નરઃધ સ,પુ ૧,૫ ૨૦૯-૨૬૧ 



“ગધ * તત્ત્વચર્યા ૧૨૨ 

ગ્રવતે છે ” * તેના જવામશો; “અધિકારતો વિભાગ ગમે તેવે! ડરો, 
પણુ વેન્તા કે ઉપનિવદના સાગે હાગ કોડના પણુ અધિકારની 
પ્રશૃત્તિ નથી મા? હાલતો આ દેશને ધર્મ હિ દુ નથી તેમ સનાતન 
નથી'--એમ કહીને *મણુભાઈ મશિનાતે રથાપેલ સૈહ્દાન્તિક ભૂમિકા 
પગ્થી ચર્ચાને વર્તમાન ધામિક શ્યિતિ પર નાવે છે, તે હિ દુ ધર્મ 
પરના પોતાના મૂળ આક્ષેપને વળગી રહે છે તેમની ટીકા હવે 
કટાક્ષનુ 3૩૫ ધારણુ કરે છે હિદુ ધમ વિશે એ કહે છે “ જે 
નામની પ્રશસાના અતિરયાક્તિવાચક વિરેષણુ। સભામાં કે વતમાન 
પત્રમાં વાપર્ષાથી દેશી અને વિદેશી સવ કોઇને સહેલાઈથી લે।ક- 
પ્રિયતા મળી નય છે !” 

હિદુ ધર્મની વતમાન સ્થિતિતો બચાવ કરતા મણિલાલ 
દલીલ કરે છે ક પ્રાચીન મહત્તામા વિદેશી અસરોને વેઈ વિકૃતિ 
થઈ ગઈ છે' હિદુ ધમ ઉપરના મ્મણમાપ્તા ઉપયુકત કટાક્ષતા 
જવાખ વાળતા તેમતુ સ્કદેશાભિમાન ઊછળી આવે છે તેએ ઉત્કટ 
ક્વરે રમણુભાઈ ને કહે છે “જે હિંદુ ધમમાં ભૂગાોગસીમાં કગ્તા 
તધારે નિકટ, હઘ્યહારક વધારૅ માસિક એવુ હિદુત્વ ન હોત તો 
“જે નામની પ્રશમાના અતિશયેક્તિવાચક વિશેષણુ। સભામાં કે 
વત'માનપત્રમા વાપર્યાથી દેશી અને વિદેશી મવ કેઇતે સહેનાઇથી 
જ્ઞોકપ્રિયતા મળી ન્તય છે' તે કેસ બની શક્ત?”4 કા તો લોકા 
ચૂખ હેય કે કાં તો એમના હદયમાં એવુ કાઈ હોવુ જોઈએ કે જે 
જાગ્રત્ ચતા તેમતે એ ન્તગૃતિ આણુનાર ઉપર પ્રેમ આવવો બતેઈએ 

* સુ ગ, ૨૯૦ 

1સુ ગ, ર 2૦૦ મણિલાલ અતે રમણભાઈ વચ્ચે ધમને નિમિત્ત 
લોશ્ગ્રિયતા વિરો થવેરી ટપાટપી એમના ન્માતામાં મણિવાલને મળેલી 
લાધ્પ્રિપતાતતુ અને સૂધારક વગડ તરફ લેમાની વધતી «તી ફદાસીન ને 
સારા ક વૃત્તિતુ પ્ણ નિદરાન નથી કરતી શુ 8 



એ નેમાં બીજો વિકલ્પ સાચો! ટે એમ મણિલાલ માતે 
છે, તેના અતુલક્ષમાં હિ દુ ધમ'તી સનાતનતા, તેમ વિચિષ્ટતા, અનતેકમાં 
ગએડતા સ્થાપનારી પ્રાચીન અર્દદૈતસાવનામાં રહેવી છે એવુ સાવેશ પ્રતિ 
પાદનકગ્તાતેએ કહે છે “હિ દુ નામધારી વ્યક્તિના લોહીમાં એવા 
સસ્કાર છે કે જે પોતતાતી પ્રાચીન મહત્તાતે। ષ્વનિ માભળર્તા જગી 

ઊઠે છે ને કત બ્યતે સમછ તત્પરાયણુ થવા ઉત્સુક ગતે છે એમ 

છે એમાન હિડુતુ* હિડુત્ત છે ક્રાઇસ્ટને નામે ખ્રિસ્તી ધર્મ, 
મહૃમદતે નામે ઇસ્લામ, તેમ પ્રાચીન ધર્મ હિ દુત્વ રૂપે ચમન્નય છે 

મે જ એ ધમ્ક્તુ સતાતનતવ પણુ મિદ્દ છે ”' સ્મણુભ્રાઈ ઉપહાસ 
કરતા કહે છે કે“ પ્રશ માપ્રિય જતો આ વાકય ગરુ ઉપયોગી કે ' 7 

“હિ દના વ્યાવ્ત'ક લક્ષણો મણિવાવ નીચે સુજગ મમળવે છે, 
“(૧) વિશ્વમાં ચૈતન્ય છે એવી આસ્તા, અતે પુત પ્રુન જ્ત્મ 
થાય છે એ સ્વીકાગ (૨) ધમ*ટ્ષાભાવ, સ રકારનુ' અનુસરણુ વર્ણ 

3 આથ્રમમાં હોવાપણુ અતે હિદુધર્મશાસ જે “ડિદુ લે' કહેવાષ 
છે તે માનવાપણ '--આટલો એતે સામન્યાથ છે એમ કહીને 
તેતો! વિશેવાર્થા લક્ષમાં લત ને તેઓ “ હિદુ' નામધારી વ્યક્તિનું એક 
ત્રોજી લક્ષષણું પષ્ટ સમનવે છે ક “ (૩) કોઈ પણુ દરત, સ પ્રદામ 
૧% પથ, અથવા ભાહ્મણ્યર્મવિરોાધી એવી કોઈ પણુ અસ મતિમા 
હોવુ ” 4 “હિદુ ની મણિવાને આપેની આ ક્યાખ્યાનુ રમણુભાએ 
ખડન કરવાતે] પ્રયત્ન કય છે “વિશ્રત્રા ચૈતન્ય હોવાની આસ્તા' 

વડે અતત વેઘન્તતે! ચેતન્યવાદ અભિહિત છે, પણુ હિડુ ગજમાં 
દૈતવાદી પણુ અતેકાતેક છે, જેથી એ લક્ષયુ આને લાગુ પાડી 
શકા્ય નહિ, પુનજન્મનો સિધ્ધાન્ત હૈ જત બૌહાદિતે પણુ અભિમત 
છે તે એ સિષ્ધાન્ત ન સ્વીકામ્નાઃ હિદુ ન ગણાય એવો કોઈ 

*ઘ સ પુ ર,પ ૨૧૬૪ 
4“ સુગ,પૃ ૩૦૦ 
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આધાર નથી. ધર્મદ્રેયાભાવ લક્ષણુ નહિ પણુ પ્રશ'સાવચન છે; 
સ રકાગ્ડુ' અવુસરણુ' પણુ કેઈ વિરોષ લક્ષણુ ન ગણાય, કારણુ 
તે વિશેષે કરીતે બાહ્મણુ જાતિના પુરુષ વર્ગને જ હાલ લાગુ પડે છે, 
સીઆઓને તે બીજી જાતિએને તો વિવાહ એટલો જ સજસ્કા૨ રજ્લો 
છે; આશ્રમ્વ્ય્વસ્સા હાલ ઝૃહસ્થી અને રૂન્્પાસીતા ભેદ-- જે 

બીન ધર્મોમાં પણુ હેય છે જ-બતાવવા સિવાય હિ'દુ 
ગ્રન્નમાં માલૂમ પડતી નથી; “વણુ*માં હોવુ' તેને તેમજ 
“અસુક ભૂગાળસીમામાં વસનારના અને પોતાને હિ'દૂ કરેવડાવનારના 
વરાજને લાગુ પડે છે' તે અથમાં “હિ'દુ લો ' ને અતુસરવુ' એતે 
*હિદુ'ની વિશેષતા કહી રાકાય, પણુ તે બન્નેને સમાવેશ તો 
પોતે આપેલી વ્યાપ્યાર્મા થઈ ગયો! છે એમ કહીતે ર્મણુભાઈ 
મણિલાલે બતાવેવા “દિદુ'ના કેઈ પણ લક્ષણને, તેની રિરિષ્ા 
(તરીકે સ્વીકાર કરતા નથી. “ કોઈ પણુ દરા, સબ્દાપ, કે પશ 
અથવા બાહ્યણુધમ'વિશધીી એવી કોઈ પણુ અસ મતિમાં સાલુ ગે 
વગેષાર્યના ત્રીજા વણુનમાં તો એવી સુશોભિત અનિશ્રિતતા છે ઝે 
ખે વિરે કહેવાની ફઇ જરૂર જ નથી” એમ કહીને બાકીનો ભાગ 

વેએ ઉડાવી દે છે. 

સાણિલાલની પ્રાચીનભક્તિનો ર્મણુભાર્ણ ઉપહાસ કરે તે 
પ્રમજ શકાય તેમ છે, પણુ મરિલાલે ગણુદવેલાં હિંદુ ધર્મના વ્યાવત'ક 
કક્ષણેતે તેમણું નિવેધ કરવાતે પ્રયત્ત કર્યો છે તે અન્યાય્ય લાગે છે. 
1મના વક્તષ્ય તેએ મુદ્દે સુદ્દાનુ પૃચક્કમ્ણુ કરતાં સમન્નય છે ડે તેની 
॥છળ ચત્યસેધતના કરતાં વિરોધને ખાતર વિરોધ કરવાની વૃત્તિ વિશેષ, 
કે, વિશ્વમાં ચૈતન્યના આગ્તિતને! સ્વીકાર એ અદ્દેત વેદાન્તને! જ 
ખાસ સિદ્ધાન્ત નથી, પણુ રમણુભાઈ એ નિરદેશેલ! દૈતકાદીએ પણુ 

રેસ જ અ'વિર્ભાવર્ષ ગસણજકતે--જડપ્ણુ 239% ફકર ઝે 
1ક્તિતે-લજે છે, વસ્તુતર આત્માના અસ્તિત્વને] સવીકાર એ હિંદુ 
# 

# 
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છીવતદણિતુ' મૂળ તત્ત છે એમ હિ"દુ ધર્મના પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રે! 

અને વિવેકાનદ, ટિળક, રાધાકૃષ્ણુન્ વગેરે આજ સુધીતા તત્તજ્ઞોએ 

પોકારી પોકારીને કહ્યું છે. કમ અતે પુતજ ન્મ વિશે પષ્યુ એમ જ 

છે. રૈત અને બૌદ્ધ દર્શનોએ પુનર્જન્મના મિદ્ધાન્તને રવીકારમો છે 
“ તથા મશિલઃલના વક્તવ્યનતે બાધ આવતો નથી. કારયુ, તેએ 

હિ'દુના વિશેષાથમાં જેન અને બોડતો સમાવેશ કરે છે જઃ 
' સ'સ્કા?' અતે આશ્રમવ્વવસ્થાની ગણુતા કરતાં રમણમાઈતી દષ્ટિ 

તતત્ત્વતે છોડીને વતમાન સ્થિતિ ઉપ? આવીને હરે છે. છેલ્લે, મણિલાલે 
હિ'દુત્વતના વહેલા વિશેવાથ“માં રમણુભાઈએ 'સુરોભિત 
અનિથિતતા' નઈ છે તે પણુ બરાબર નથી. મૂળ 
અ'ગ્રેજમાં લખેલા પોતાના “ સીંકતપાંડળ' તામતા લેખમાંથી 
મણિલાલે અરી, હિ'દુનાં ત્રણે લક્ષણા અક્ષરશ : તરજમો કરીને 
ઉતાર્યા છે. પ્રસ્તુત વાકથતે મૂળ અગ્રેછ પાઠ નીચે મુજખ છે : 

“૩3, 3014૪ 5૦ ૦0૦ રબ 119 વૈ&્દ૩'808&૧, 
881000પ્8તૈડ)તડ, ૦? ઇઘદટ્વક 0₹ 8૦ 000 01 100 

801-1310 5010ઘ1 ૩૦પાડળડ# '* અહી, લેખકે '0ઇ1- 
#8ા3ણથતાલ્કા ક્લાક ' એ શખ્દોતો અય  બાહાણુધમ- 
વિરાધા એવી કાઈ પણુ અસ'મત્તિ' એમ ફરીને હિંદુ ધર્મની 
અ'દર્ તેનાં દર્શનસ'પ્રધયાદિ ઉપરાંત જતો અતે બૌદહોતો પણુ 
સમાવેશ કર્યો છે એ સ્પછ છે. 

મણિલાલની દલીલોના ર્મશુભાઈએ આપેલા જવાબ આમ 
પ્રતીતિકર જણાતા નથી. તેમણે મણિલાલનાં વિધાનો પર કરલે! 
આક્ષેપ ભાગ્યે જ ટકી શકે તેમ છે. તેઓ હિ'દુત્વની બ્યાપ્યા 

* જુએ “11૮ ૫/0્ત્તતે'ડ ૪28દતળટ દ ૦ રિટો1&ા1૦15*, ૫/ાંપત્તાટ 
1 (1893) પૃ૦ ૩૩૬ 
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ઘણુંખરું બાલ સાધતેતે લક્ષમાં લઈને કરવાને! પ્રયતન કરે છે, - 

ત્યારે મણિલાલ તેતા આંતર સ્વગ્પને મમજવવાતો સતત પ્રયત્ન 
કરે છે. આખી ચર્ચાનો સમારાપ કરતાં ગ્મણુભાઈ, હિ'દુએ! પોતાની 
પ્રાચીન મહત્તાથી પ્રેરણા પામીતે કર્તવ્યપમાયણુ ચાય એ દેશના 
સવ હિતચિ'તક ઈચ્છે છે એમ અભિપ્રાય આપીતે મણિલાલ સાથે 
અશુક અશૈ સમત થાય છે; ને છેવટે, પૂર્વન્નેની મહત્તા ઉપર 
વારી જઈને નિષ્ક્રિય બેસી રહેનાર વગ'તે નામત કરવાને! જ પોતાને 
ત્તમ સુધામ્ક વમ'ને। ઉદ્દેશ છે એર સૂચવે છે. તેમના આ ૬છિબિ'દુ 
સાથે મશિલાલતે ક કોઈને પણુ કશી તકરાર હતી નહિ. ખરું 
ન્નેતાં નવીન કેળવણી પામેલા આ ખન્તે વિદ્દાતોને! લોક”મ્રતિતો જ 
આ ઉઘોગ દતો. મણિલાવ પ્રાચીન ભાવના અતે તેનાં “ ગ'ભીર 
સહો'તે પુન સ્થાપીને ઉદ્દશ્ટ હેતુ મિદ્દ કરવા મામતા હતા, 
લારે શમણુભાઈ તેની અર્વાચીન સ્થિતિ પર પ્રહાર કરીતે, જનાતો 
«યાગ કરીતે નવીન પ્રાર્થનાસમાછી છાપતી ધમ'ભાવતા સમજાવીને, 
ઝએેજ સુધારણાત્" કામ કરવા પભૃત્ત થયા હતા એમ કહેવાય. 
આમ, એક જ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરતા બન્તેએ અખત્યાર ઠરેલા 
ભિન્ન ભિન્ન માગમાંથી મતબેદ ઊભ! થયે! હતો. આ મતભેદ 
તીત્ર બનતા બન્ને એક ખીન્નનુ* દણિબિન્દુ સમજને પરસ્પર પૂરક 

બનવાને બદવે પક્ષિવ બતીને સ્વમતપ્રતિપાદન અતે પરમતખ'ડનમાં જ 

રાચવા લાગે છે. નહિ તો, સાન અતે ભક્તિતા એકચનુ” પ્રતિપાદન 
કરતાર્ મણિલાલતે અને સાનના સાધન તરીકે ગ્રાર્થનાને અપનાવવાની 

હિંમાયત કરનાર રમણુભાઈ ને “ પ્રા્યના 'ના વિષય પર એકબીજાની 
સાસે વાદયુદ્ધ કરવાની જરૂર શા માટે પડે ? 

ગ્રાય્નાવિષયક વિવાદને ઉરક્કેરીને $મ બનાવવાની જવાબદારી 
મલિલાલની હતી. તેમણે ૧૮૯૦ ના ડિસે'ભર્ તથા ૧૮૯૧ ના 
નતન્યુઆરિના “સુદશ્ન 'તા અ“કામાં તે વિષય પર એક લેખ 



૧૨૬ રં પ્રકરણ બીજી' 
“------------------:------- 

લપ્યો હતો. એ લેખમાં પ્રાર્થના સમાજ મ'દિર્માં થતી અદવાડિક 
ગ્રાથનાને તેમણે કટાક્ષમાં “ ધમ*ના સુધરેલા રૂપ' તરીકે એળખાવી 

છે. ઈશ્વર સ્તુતિતી આશા રાખતો! નથી, તેમ પ્રાય“તાથી તેતા જે 
સિદ્ધ નિયમો છે તેતો આંકડે પણુ ઢીલો થતો નથી એમ સયુક્તિક 
વિધાન કરીતે તેઓ પ્રાથ*નાની જરૂરિયાતને નકારે છે, મણિલાલતી 

આ ચેષ્ટાધી ર્મણુભાઈ છેડાઈ નય છે અતે “સાંસારિક અતે 

પામિક ઉન્નતિના શગુવગ ' તરફથી પ્રગટ થતા “ સુદ્શત' માંના 

એ લેખને! પ્રતિવાદ કરવા તત્પર થાય છે. મૌથી પ્રથમ તેઓ 

મણિલાલ્ે સ્વીકારેલા વિવાદના ઉપકમ સામે વાંધો! ઉઠાવે છે કે 

#ગ્રાથતાની જર શી છે; એ વાતને! નિણુય પ્રાષષ્ના તે શું તે 
નછી કર્યા પછી જ ચાય' પ્રાર્થનાની નિરર્થકતા બતાવવા જતાં 

*વગર સુધરેલા લોકોનાં ર્નાતમ'ધ્યાપૂક્નમાળા' પણુ આપે!- 

આયાપ નિરૃપયેગી ઠરે એમ રમણુભાઈ તર્ક દારા પ્રતિપાદે છે. પણુ 
મણિલાલ સ્તાનસ પ્યાદ્તિ। હેતુ રારીર અને મનની શુદ્ધિ કરી ઉૃત્તિતે 
રશ્થિર્ કરવાતો છે એમ બતાવીને તેમતે ઇષ્ટ ગશે છે, વત્તિતે 
૧શ્િ૨ ઉપર સ્થિર કરવી એ અર્થમાં થતી ઉપાસના કે પ્રાથ'નાને 

પોગશાસ્ના “ પ્યાન 'ના જ પર્યોયુ તરીકે તેએ એ!ળખાવેઃ છે, 

જેને તેમના પ્રતિપક્ષી પ્રાકૃત વર્ગને પ્રમન્ન * કરવાની સુદરાતકારની 
ચેષ્ટા રૂપે ધટાવે છે, 

ઈશ્વર સ્તુતિની અપેક્ષા રાખતો નથી પણુ પશ્વિરતા ગુણુનુ' 
સ્મરણુ થાય તે સ્તુતિ કરનાર સતુષ્યનુ' સદાચરણુખળ વધે એ 
સ્તુતિતો ઉદ્દેશ છે એમ રમણુભાઈનું" વક્તવ્ય છે. જગનના તટસ્થ 
કર્તા પુરૂષ, એવા ઈધરની ઇચ્છાથી જ સદાચર્ણુખળ મળે છે એમ 
૨મણુભાઈ સાવેશ મિદ્ધ કરે છે. તેઓ કહે છે ડે પ્રાર્થના ઈશર 
સાથેના સ'બ'ધથી અતે તે સ'મધતા જ્ઞાનથી વિશ્વસ્ત પ્રેમમગ્ન 
સવ્યમાંથી ઉત્પન્ન થતો ઉદ્ગાર છે. તેનો ઉદ્દેશ દુઃખમાં સહાય, 

1 
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પાપની માફી ઉપરાંત પ્રભુતા પ્રેમપ્રસાદ, સદ્ભુદ્િ અતે! પ્રજુતાં * 
દિવ્ય દશ'ન પણુ છે. પ્રાયતામાં ઝ'ખાતા દિવ્યદર્શન અને ઈશ્વરના 
પ્રસાદ્થી મળતું સદાચરણુબળ એ જ ગ્રાયનાસમાજીઓને મન 

“સદાતત મોક્ષ છે. * 

મણિલ્ાલને તટરથેધર્કલ્પના માન્મ નથી. તેથી તેએ] પ્રાર્ષના 

અતે ભક્તિ વચ્ચે હેતુપુર.સર ભેદ પાડૅ છે, અને “ચિત્તશરદ્ધિ ઇત્યાદિ 
વાસ્તે ઉપાસના, ભક્તિ અદદિની જરૂર' રવીકારવા છતાં ગ્રાથ'નાતે 
નવો અતે “ધષ્ટાય સિદ્ધિવિકલ માગ*' યોજવાની તેઓ તરફેણુ કરતા 
નથી. વિશ્વસમમ બ્રહ્મ કે ચૈતત્યમય હોવાથી તેમાં આત્માથી બિન્ન 
એવા તટરથ ઈભરની કલ્પના જ ખેઠદી છે એમ મણિલાવને ગ્રહ 

છે. ડેવલાર્દ્દતની મિદ્ધાન્તના પ્રકાશમાં પ્રાથષતાની અનાવસ્યકતા 
સાબિત કરતાં તેએ કહે છે કે “તટસ્થ ઈશર સજ ઉત્તમતા, 
સવ શુદ્ધતા, સવ" તીતિનિયમ, તેતા ઉત્તમોત્તમ તત્તત રૂપે નણુવા, 
ને તેના જેવા થવા પ્રમાસ કરવો એમ ઢહી પ્રાયષ્તાની જરૂર 

ખતાવાય છે, પશુ જે તગબેદ સદદત્તવાળ કરે છે તે સતર ઉત્તમતા, સર્વ 
શુ્તા, ઉચ્ચ પ્રેમ, ઉચ્ચ તીતિ તેતો જ સાર છે, તેર્પ છે. છતાં 
તેમાં પ્રાયનાતો અવકારા જ નથી, કેમકે એડ છે તેવુ' ખીન્નને 

થવાનું નથી, પણુ સર્વ તેવું' જ છે, તે માત્ર તમતુભવવુ' જ છે.” 1 
આમ, આ બે સહારથીએ। “માથ*તા'તે વગત્રા રાખોતે દૈત-અદદૈત- 
યુદ્ધ ચલાવે છે. અહીં મશિલાલે ડરલે! પ્રાર્થનાતે! વિરોધ અયુકત 
લાગે છે. વસ્તુતઃ પ્રાચષ્તા ભકિતનુ' નટ અગ છે. માણિલાલે ચિત્ત- 

શુદ્ધિ અતે આત્મજ્ઞાન અથે* ભક્તિ અને ઉપોસનાને વિહિત ગણીને 
પ્રાયનાને તેનાંથી અલગ પાડીને તેતે! તિઃસાર તત્ત્ત તરીકે નિષેબ્ર 
કચય છે તે યથા તથી, ગુજરાતી પ્રાથના સમાજતા અગ્ેસરાની” 

* 

* ધ. સ., પુ. ૨9, % ૨૫-૩૬ 

ન સુ. ગ, પૃ. ૨૫૦ 



૧૨૮ પ્રકરણ ખીજી' 
પશ્રિસ્્રદ્દા સાચી અને દદ હતી. વળી વેદાન્ત-તત્તતા સ્વીકાર સાથે 

શકરાચાય" અને મધુસૂદન સરસ્વતી જેવા વેદાન્તીઓના હદયમાંથી 
પણુ રદ્દ ભક્તિના ઊભગ તીકળ્યા હતા એ નનઈીતી વાત મણિલાલ 
સગવડપૂર્વક શ્રૂલી ગવા જગામ છે--નેે કે તાતમાગ'ને] પુરસ્કાર 
કરતા ખુદ તેમણે જ પ્રેમ કે ભક્તિના તત્તતે તેના અવિભાળ્ય 
અ'ગ તરીકે બત વ્યુ' છે જ. આથી પ્રાર્થનાતી અનાવશ્યકતા પરત્વે 

તેમણે ઉઠાવેલા વિરોધને! ભાગ્યે જ બચાવ થઈ રડે. 

ખરું નેતા, પ્રાર્થનાના તત્ત્વ કરતાં ખિસ્તી પ્રાથષતાતો આભાચ 
ઉત્પન્ત કરતી પ્રાય*ના સમાજની એ પ્રરત્તિ પ્રત્યે મણિલાલતે સૂગ 
હતી. દર્ રવિવારે પ્રાર્થના સમાજ મ'દિર્મા મૂતિષ્ની સખષ્યરથતા. 
વિના પ્રાર્યના કરવા એકઠા ચતા વર્ગ પ્રત્યે ચુજરાતી પ્રનત સાશ'ક 
દૃદિએ જેતી હતી તેતો ઉલ્લેખ અમાઉ આવી ગયો છે. (જુઓ 
પ્રકગ્ણુ ૧) પ્રાર્થના સમાજનો “કશ્રીઆનીટીના મહજમાં 
ગળે ઊતરે તેવા રૂપાંતર' તરીક * ઉદ્લેખ કરીને, તેમજ “પ્રાર્થના 
સમાજ અને ક્રીશ્રોઆનીટીતે કાઈ મળતાપણું છે' ? એમ વિધાન 
કરીતે મણિલાલે એ લોકરા'કાને જ જશે ડે પડઘો પાડયો હતે ! 
પોતાતા અભિપ્રાયના સમર્થનમાં પ્રાર્યના સમાજના સ્થાપક 
ડૉ. રામકૃષ્ણ ભ'ડારકરનાં નીચેનાં વચને ટાંકોતે મણિલાલ તેમાંથી 
પોતાતે અતુકૂળ અર્થ ઘટાવત્રાતે પ્રયત્ન કરે છે : 

“પાક ]ડ3ે૪ 11010 130૪૪0૧૦૧૬ %૪?તક 110 ₹૦5૫11-- 

ઇડઇ 47619 ૦1 0૦ ₹૦૪1ઇવ ૦1 વક? છઇ 1)0&દ- 
તાળ 1પ 100 ૦૦૫1૧0₹૪ ઘપવે 98619 ૦ 10 ૦૦૫૪૫૮૦૬ 

૦01 ઊ॥ત્ાંઝદતા1દ% પ્રાઇડ શપવૅપડણળ, 1 જડ દળ 

1૦1] 85 ૯૦1૦૦10૪ & ૦૦૫૧૪૦10130 1300178011. 

* જુઓ “સુદશ'ન ગધાવલિ?, પૃ. ૪૪૫ 
4 એજત, પૃ. ૪૬૦ 
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£₹0 301૪૫005 010૫૪116 (&૦૦ ૬૦ 38૦06 ” (1300005૪ 
ઉક્નકઇઇ૦; 990 ુપ્1 1891 ). 

ક 

અહી '“3ણકપાંધડપઇ ' શખ્ઠતો અથ મજિલાત નણી 
જેઈ તે “વચ્ચેતો રસતો '* એમ કરે છે! રમણુમાઈ આના જવામ 

૪ સેમે “ આહાધમ' અને કીશ્રીઆનીટી' નામને! લેખ લખીને, અ શખ્સો 

મૂળ લેખકને અભિપ્રેત સાચે। અર્થ “પરિણામ ' આપે છે અને 
દઘાખલાદનીવોથી સિદ્દ કરી ગતાવે છે કે પ્રાર્થના સમાજે રવીઝરેને! 

ઘમસિહાન્ત ધ્રિમ્તી ધમતતતત્ત્વ કરતાં ઘણે ભિન્ન છે. મણિવાલે 
આ રીતે કરૅના આક્રમણુનું વળતગ રમણભાઈ ' અધમ પુરાણો: 

અતે તેમની “ હાસ્યજનક કદ્4ન ? ઉપર પ્રહારો કરીને વાળી લે 

જે. ગ્રા, મ,તે ક્રીથ્રીઆતીટીથી ભિન્ન સાગિત કરવા મથતા 
રમણભાઈ પર મણિલાન “કલ્પિત દેરાભિમાન તું આરેપષ્ુ કરે 

છે, ત્યારે પ્રાચીનમતવાદી મણિલાવ પર રમણુશાઈ “ફથા દેરાન 
ભિમાન'તુ" આરોપણુ કરે છે અતે જુદા જુદા શાસ્્રવચતે।માથી 
એકજ અદદેત સિદ્ધાન્ત ક્લિત કરવો-વિરોધી વિચારેતે અવિરેધી 
ખતાવવાતે। પ્રમત્ન કન્વા તેતે તત્ત્તવચિ તનમાં બહુ મોળી ભૂત ગણે 
છે3:- શાસ્્રવાકયે।॥માં એકવાકયતા જેવા અતે સિદ કરવાતે પ્રયત્ન 

* «તુઓ “સુદાન ગધાવલિ' પ ૮૧૦, પાદશીષ 
4 જાઓ “ઘમ સને સમાજ, પુ ૧, પ ૩૮-૫૦ પ્રા સ એક, 

અદ્દતતીિય, તિરા-1૨ અને “રી અવતાર નહિં ધરતા ઇશ્વરમાં માને છે, 
ત્યારે ખ્રિસ્તીઓ ઇંશ્વરતુ' પિતા, પુત્ર અતે પજિત્ર(ત્મા રૂપે ત્રિધા સ્વરૂપ 
દશ્પે ૨, મનુષ્યની આવૃતિતે ઇશ્વરને મળતી ગણે છે ને ઇસુ ખ્રિમ્તને તેને 

અવતાર સાને છે. ખ્રિસ્તીએ સૃથિમા સૃષ્ટ્ક્રમ વિરુદ્ધ ચમત્કાર (0303૮7 

ત્તા શવાકાર કરે છે તે પ્રા સને ચાન્ય નથી વ”, “આાઈનલ '2 ઇશ્શ્ર- 
દૃત્ત શાચ્મથ તરીકે પ્રમાણતા પ્રિમ્તીઓથી વિરુદ્દ પ્રાથ*નાસત્.વ 

કહે જુ કે “નથી ઇશ્વરકૃત મઈ સાસ્રમરથ, સારત્રડણુ એન અ સ 
સુર ધ. સ, પુ 1, પૃ ૪૯ 
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ભારતમાં તો પરાપૂર્વથી ચતો આવ્યો છે; પણુ તે *મણુભાઈ ને 
અરાઔય લાગે છે. આય શાસ્રાનું' ત્રિકાલાબાધત્ત માનનાર 
સુદરા'નકાર ન્્યારે “અમારે પણુ મુસલમાન, પારસી, ક્થશ્રિઅન 
નજેતામાં હોય ત્યાંથી સત્ય મ્રાહ્મ છે' એમ કહે છે ત્યારે રમણુભાઈ 

પૂછે છે કે “એમના કમા લખાણમાં એમણે બતાવ્યું કે અસુક 
પરદેશીય શાઅ્માં અસુક મત્ય છે, અને તે ખા દેરાનાં શાસ્રમાં 

નથી1?'* મણિલાલે ઘર્ણુખરુ પરદેશી રાઓને ઉપયોગ પોતાના 

સતના સમથન તરીકે જ-એટલે કે આય ધમ'તી મહત્તા સ્થાપવા 
મારેજ-કરમો હતો એ “સિદ્દાન્તમાર' અતે 0107013003 ૦7 

કતવેરઠ&ાદાંકાઝ ? 'ની અમાઉ કરેલી ચર્ચા પરથી સપણ જ છે. 

મમ'વાદ અતે પુતજ નમના સિદ્ધાંત વિશે પણુ ” જાનસુધા' 

ભાતે “સુદર્શત' વચ્ચે લાબો વિવાદ ચાલ્યો હતો. વિસ્તામ્ભયે 
અી' એના મુશ્ેમુદ્દાનું પૃયક્કરણુ અથક્ય છે, પણુ પૂવષપક્ષનુ” 

* મભણિલાલની આ વિલક્ષણુતાની આ રીતે શેઠા કરીને? ર્મણુભાઈએ 
સતોષ લીધો નઘી. તેનો હપહાસ તેમભે “ શટ્'ભટ્ટ “માં પેટ ભરીને ક્ષે 

9, નમૂના દાખલ જાઓ '“શાભડ્ 'મોં વટ્લસરામના મુખમાં મૂડેલાં 
નીચેનાં વચને : 

“ખાલ પાસેથી પણુ સુભાષિત ગ્રહણુ ઠરથું એવું વચત આપણા 

સાસ્રમાન છે.” (પૃ. ૧૧૩) “જ્યાં હોય ત્યાંથી સત્ય લેવાને અમે 
વેયા૩ છીએ”' (પ૫. ૬૬૭ ). “ખીન્ત દેરો।નાં રાસ્રતુ' નામ તે! સત્યરો।ધક 
વૃત્તિ દર્શાવવા સારુ દેકું પડે છે.'' (પૃ. 1૬૬) “આપણા સતાતન ધર્મ 
કૂરી ફરી અધખ' દૂર ઠરવા અવતરે છે. ખ્મ તતે। દરેક પ્રનના ઇતિહાસર્માં 
આર'ભથી નેત્રામા આવે છે. માટે સવ'નો મૂળ આચધમ' અનાદિ ફોવેદ 
નેઈએ એ જ સિદ્ધાન્ત છ્ે'' (પૃ. 1૬૪૩ ૦ 

નૃ વળા આ વિવાદમાં રમણભાઇની સામે મણિલાલ « હતા એમ 

ષાકસ કહી રાકાય તેમ નથી. કારણ, ૧૮૬૧ના સે મહિનામાં ” સુદશ'ત' માં 

પ્રસિષ્ક થયેલો “પુનજન્મ' નામને લેખ, જેતુ' ખ'ડન કરવાતેો 
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ખંડન કરવામાં ર્મણુભાઈ ડેવી તાર્કિક દલીલો ઉપયોગમાં લે છે 
તનુ નિદશ'ત કરતો થોડેક વેદોત-વિરોધી ભામ વ્નેઈએ. રમણુ- 
ભાઈને પુતજન્મતો સિદ્ધાંત માન્ય નહોતો. ઈલરને સ્માતે કમષ્તે 
બેસાડતાર બૌદ્દો, સપળુ' હાઉ છે એમ કહીતે “ઈશ્વરની ઉપેક્ષા 
કરતાર્  વેદાંતીએ તયા એ બત્તેતે અભિમત ગપુતાર થિષોસે।"- 
હેરટો તેમતે મતે નાસ્તિક હતા. નારિતિકવાદતી નિમૂંલતા સિહ જ 
જ માટે તેતે આધારે ટકી રેલે! પુનર્જન્મ પણુ તિગધાર છે એમ 
આરશથી જ તાકિ'& પેય લડાવીતે તેએ! થિયે(સેક્રી તયા વેદન્તના 
શિહ્ધાન્તનુ” નિર્સન કરવાં તરપર થાય ઝે. ઉદઠાન્તિના મિદ્ધાંત 
ગ્રુજમ સુતર્જન્મૃતા નિયમતે ઘટાવનાર્ મિયોસેરીની તેમણે તિ3્તૃત 
રીકા કરી છે.* અને વેદાંત પર પબૃ બધુ ભ્રહ્મ તે જન્મ્યું કોષ ? 
રામાં? યરીડાખણુ જન્મ્યુ'? એક અવિભક્ત આત્મા હોય અતે જીદા 
જીશા આત્મા ન હોય તો એક આત્મા કમ*ભહ ને બીજે કમ'મુક્ત 
એમ કેમ બને !₹-એમ પ્રશ્નોની ઝડી વગ્સાવીને તેએ આકમણુ કરે 
છે. * સુદર્શન 'માં “પુનમ 'ો સિદ્ધાંત ગમજાવતાં વેદાંતી લેખક 
શહે, છે? “બહમ જડ અતે ધૈતન્યનુ અનન્યત્વરૂપ છે. થદ્યમાં જડના 
સ'બ'ધતે લીધે વિસ્નામ થાય છે.'' રમખુભાઈ તેતી તરત ટીકા કરે 
છેઃ? “ત્યારે જડે ચેતન્ય પ૫? અસર કરી એમ થયું તે?” વેદાંતી 

શમણુભાઈએ એક વરસ પછી *જ્ઞાનસુધા 'માં ગરૂ કરેલી “કમ અને 
સુતજન્મ' નામની લેખમાનામાં પ્રયતન ક્ષ છે તે, મણિલાલને જ છે કૈ 
કેમ તેનુ" કોઈ નિથિત પ્રમાણ મળતુ' તથી 'સુદગનત મધાવાલ'માં 

આ લેખ લેવાયેલો નથી. મણિવાલ ધઝખરુ' બીન્ત લેખકોના લેખા 
*મળેલું ' સ'જ્ઞાયી * સુદ્શત'માં પ્રમટ કરતા હના. આ લેખની નાચ એ 
સ'જ્તા નથી ત્તેથી, તેમજ, લેખમાની દલીલો અને તેની લખાવટ નેતાં, 
અનમાન કરી રાકાય કૅ તે લેખ મણિવાલને। હરે મ્યને “સુદર'ત ગધાવત્તિ'માં 

એ સરતચૂક્ષી ઝ'ગૃદીત ષવા પાસ્યો નહિ હોય, 

* જએ ધ સ. પુ. ૫, પ, ૯૦-૯૫ 

દ્રિ 
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આગળ વધતાં કહે છે : “પુતજન્મ ૬4 લે છે, બહા નહિ. 

ચેતતધમ'વાળુ' જડ તે અ'તઃકરણુ અને અ'તઃકરણુ સહિત આત્મા 
તે જીવ.” વચ્ચે રમગભાઈ પ્રશ્ન ટર છે: “આત્માતો જડમાં 

પોગ શી રીતે થયો?” વેદાન્તી જ્વાથ આપે છેઃ “બ્રહ્મરૂપ 

અઆત્માતી અસર જડ પર થઈને અ'તઃકરણુ થયુ.” વળી વેદાન્તી 
આગળ ચાક્ષે છેઃ “જવતેો મસુજમ દેહ સત્તર અ'શેતેા 

(પ જ્તાતેન્દ્રિયક પ કેન્દ્રિય 4 પ પ્રાણુ ક મત ક ખુદ્દિ) બનેલો છે; 
ખાકીતે સ્થૂવ? રેડ છે. સૂક્ષ્મ દેઠતે કર્મોના અનુભવથી વામના 
બ'ધય છે. વાસના વિતા સુદ્દમ દેહ 9વી શકતે! નથી. એટક્ે કાઈ 
અવુકૂલ સ્થૂલમાં વાસનાવાળો સૂદ્દમ જ્ેડાય છે તે પુત?નમ મરણ 
પછી સ્થૂલ દેહ તેનાં તત્વોના ભ્રણી જાય? પણુ (મ્રહ્નમ કેનળ 

વાસનાતે બતેલે હોવાથી કેઈ, રીતે હયાત રહે છે. ” આતી 

સામે રમણુમાઈ પૂછે છે ૬ “સ્થૂસની માકક ચરક્દમ પણુ તેનાં 

તત્તામાં કેમ ન ભળી ન્તય? અતે એમ થાય તો પુત#ન્મ 

લેનારુ' દ્વોણુ ગ્હ્યુંદ વળી, મન અને આત્મા જુદાં હેય, 
* સન જ પુનર્જન્મમાં વાસનાને લીધે સાલુ” હોય તો, આત્મા સુ” 

તેની ન્તેડે વગર લેવે દેવે પુનજ નમતા ; [ચંકોવામાં ધસડાતો ન્નવ 
છે?” ₹ રમણુભાધની આ હીજરી ટા એને। * પ્રત્યુત્તર લેખકે 

વિષયમાં ઊ'ડા ઊતરીને ષારખ્ધ, કમ" અને સ'ચિતને। ભેદ સમજાવીને, 
અને મણિલાલે વારવાર ગ્રનૃત્તિમાં નિશત્તિતા સિહાન્ત આગળ 
કરીને આપ્યો હોય છે જ. ડમ ખાદ મતુષ્યતે સ્વગ* કે નરક 

મળે છે અને ત્યાંથી કદી ફ્રી' જન્મ ચતો નથી એમ પાથષતા 
મમાજ માતે છે, વેદાંતી એેતી ટીકા કરતાં કહે છે: “આ તતા 

અન્યાય! પચાસ વષના એક જ જન્મથી કરોડે] વષનો સ્વગ* “કે 
નરકને॥ વાસ મળે ને કરેલી જૂલને સુધારવાતે1 સવકારા જ નહિ!” 

- ધ, સ., પુ. ૬, પ. ૯૯" ફન દ 
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આના ખુલાસા ૩પે ર્મણુભાઈ કહે છે કે “સ્વગસુખ તે આત્માનુ 
સુખ છે અતે પ્રાયશ્રિત્ત દ્દારા પાપિતામાથી સુક્ત ચંયા પછી પુણ્ય- 
માગે* શ્રમ ફગ્તા ' નિર તર સ્વર્ગીય સુખ મળે' છે, પષુ /તેથી 
વૈદ્દાતીને ભાગ્યે ન મતોવ થાય છે. પી 

ઠિદુ માનસને ઢમ* અને પુનર્જન્મ ઉપરની શ્રહા નણા લાયા 
કાળના સગ્કારોને લીધે સ્વાભાવિક થઈ પડી છે એતે મુંહિતો રકા 
થોડોઘણો! પણુ મળો ગહૈ છે તે એવી રીતે કે જન્મથી જ અનેક 
અતુષ્યોશા રહેની અસમાનતાતે। ખુતામે। કગ્વામાં એ ઉપયોગી થાય છે 

અતે કારણુકાયની પર પરાની અન તતાને। નિર્વાહ ડરવાન એ માન્યતા 
આધારભૂત બતે છે આ તે આ જન્મમાં માણુસતે ડમતુ શળ 

મળતુ નથી એન્લે અતતા જન્મતી કલ્પના ત્રાલ્ ગતે છે આમા 
સૌવી મોગી મુશ્કેની એ છે ક પુનરજન્મમાં આગલા #ન્મતુ 
અભિમાન-મતાન કે સ્મરણુ સ*તાન ?ડેતુ નથી તે! પછી એક 
ને એક જીવે ફરીવાર જન્મ લીધો છે એમ ફરેવાતો અચ રો? 
તમામ, પુનર્જન્મ માત્ર તક (1390061૯313) છે અને પ્રત્યક્ષ 
સુગવા મિવાય એને માતી' શકાય નહિ 

ઉપરના વિવાદે। પગ્થી' જનેઈ શકાશે કે મણિલાન અતે ગ્મણુભાઈલે 
ચ્ાતે સ્વીકારવા સિદ્ધાન્તમાં એટની અયત શ્રહા અતે સ્તમતાશ્રહ 

હુતાં કે કોઈ એક ખીજ્તના આશયને સમજી શકે તેમ ન હતું, તો 
પકી ચર્ચામા તેએ એક કીનતનતે મચક તો રાના જ આપે? 
* અધિકાર ', “સ્તધમ-પરધમ?' અતે “ સનાતન લિદુ ધર્મ ' જેવા 
ધવિપયોતી ચર્ચામાં રમણભાઈ, તો ' પ્રાર્થના ' અતે “ લાઇધર્મ 
તયા ક્રીશ્રીઆનીગી' પરત્વે મણિલાલ પ્રતિપક્ષી પ્રે અનુચિત 
આક્રમણુકારી વવણ્ ધાન્ણુ કરે છે ર્મણુભાઈને અહેત વેદાન્ત 

ગ્રલે અતે ્માણુતાલને પ્રાથતા સમાજ ગ્રેત્યે થોડી પણુ માનસિક 
સહાનુભૂતિ નહિ, તેથી ત્તમણે ચન્નેએ સામા પક્ષને પોતાના ખદ્દ 

ક 
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તધણુધી જ હંમેશ «ષો છે. લગભગ દરેક વિષયમાં તત્ત્વચર્ચો કરત 
મરતાં રમણુભાઈ હિ'દુ ધમ'તી વતમાન સ્થિતિ ઉપર ઊતરીને 
તેની કડક ટીકા કરવા લાગી ન્નમ છે, તો! મણિલાલ તેતે પથ્ચિમને 
પાસ ગણીને પાશ્ચાત્ય સ'સ્કારો પર પ્રહાર કરે છે તે હિ'દુધર્મ'ની 
પ્રાચીન ભાવના પર વિશેષ ભાર મૂકે છે. આમ, બન્ને વસ્તુની 
પાતાને અનુકૂળ હેય તેટલી જ બાજ ત્તેઈતે ચર્ચો કરવા લાગી 
તય છે. 

આમ છતા, બન્નેની વાદપદદતિવગ્ચે ઘણ! ફેર છે. ર્મણ- 
શાઈની ચર્ચા કગ્વાની પહતિ ખરૅખગ વકીલની છે, ત્યારે 

મણિવાલની પહ્દતિ પ'ડિતની છે. રમણુભાઈ સ્વમતપ્રતિપાદન કરતી 
વખતે “ણે કે નાની મોટી બધી જ દલીલોતે મમાવી લેતા વિરતૃત 
સુકર્ણમા ૩પે લેખ તૈયાગ કરતા હોય છે. તેથી તેમના વખાણે 
ઘણુંખરુ લાંબા પ્રસ્તારવાળા અતે દીર્ધસૂત્રી બની જાય છે, 
મણિલાલમાં પ્રસ્તાર કરતા ધનતા વિરેષ છે. તેએ સક્ષેપથી 
વક્ત"યને રજ કરી રડે છે. સનાતન હિંદુ ધમ* વિગે રમણુભાઈ એ 

સત્તર પાનાં ભરીતે ચર્ચા કરી છે તેના જ્વાબરૂપ મણિલાલને। લેખ 
ત્રણુ જ પાનાંનો છે. મણિલાલના પ્રર્થનાવિષયક મ તવ્યોતી 

લગભગવીસ પાના ભરીતે ર્મણુભાઈ ટીકા કરે છે, ત્યારે મણિલાલ 
માત્ર અર્ધા પાનામાં તેમના ખધા લુદ્દાતા જતાબ આપે છે! 

મણિવાલ વિવયનુ' શાસ્રના સિહાન્ત માથે અનુસ ધાન ડરીને ચર્ચા 
કરે છે, ત્યારે રમણુભાઈની દણિ ધણુખરુ ખુહ્દિની સપાટી ઉપર 
કૂરતી હોય છે. (ઉ ત. જુએ ઉપર મૂકેલી “ કમ* અતે પુતર્જન્મ ', 
' અધિકા? * અને “ સનાતન હિદુ ધમ'' વિષયક ચર્ચા ) પ્રતિપક્ષીને 
અભિપ્રેત ન હોય તેવો! અર્થ સ્વમતસધર્યન અથે" સામાના વકત- 
વ્યમાથી કાઢવાની તકશક્તિ બન્તેમા છે. બન્નેતાં લખાશે વસે 
એ અ'શે પ્રચારાત્મક છે. પણુ રમણુભાઈ કેવળ તકઇ'તે] આશ્રમ લે 
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છે ત્યારે મખિલાલ તર્કને અતુભવ કે શાઅત પ્રધાલુથી તત્તતે! 
રગ લગાડે છે. આથી રમણુભાઈની ટીકા કે દલીલ કેટલીક વખત 
છીછરી શખ્દરમત જેવી લાગે છે તેમ મણિલાલ વિસે એણું બતે 
છે, વિવાદમાં , રૅમણુભાઈની દલીલો ક્વચિત્ ઉશ્રતા તે 
કડવાશ ધારણુ કરે છે; મ્ણિલાલમાં વિદ્ હૃદયને! 9કળાટ 
અતે આવેશ હોવાથી તેમના વક્તવ્યમાં કવથિત્ ઉત્કટતા ને 
વેગ રેખાશે. પણુ એક'દરે સ્તર્થતા, સૌજન્ય અતે 

ગૌરવ તેમતી વિવાદરૈલીના મુખ્ય ગુભ્ના છે એમ કહી શકાય. વળા 
વિષયચર્ચાને પ્રૌઢ અને અચ'પૃણુ બતાવવામાં મણિલાલે સ્વીકારેલો 
ધમ્ષ્સિહઞાત પણુ સહાયભૂત ચાય છે સમગ્લતા, વિશદતા અતે 
વાક્પાટવ પ્રમાણુમાં હળવી જણાતી રમણ્ભાપતી શૈલીનાં લક્ષણુ। છે 

સિદ્ધાન્તનિરૂપણુમાં મણિલાલ શાસ્ત્ર, યુક્તિ અતે અનુભવતી 
પ્રાચીન તક'પદ્દતિતે અનુસરે છે, ત્યારે રમણુભાઈ અર્વાચીત તક- 
પહ્દિતે[ આશ્રય લે છે. વળા એ પણુ કહેવુ પ્રસ્તુત છે કે મષિલાવે 
પખિર્તી ધમનાં અર્વાચીન સ્વરપોતો અભ્યાસ કર્યો હતે, ત્યારે 
ર્મણભાઈએ વેદાન્તતે] અભ્યાસ કર્પઓો, નહોતો. અતે એથી 
દાન્તના કોઈ પણુ એક વિધાનની પછવાડે અતેક સૈકાએથી 
ઉપચિત થયેલુ તક'બળ કેટલુ' છે એને! તેમતે પોતાતા મણિતાલ 
સાથેના [વિવાદમાં ઘણીવાર 'ખ્યાવ નહેતે! રહેતો. પણુ સુધારક 

રમણુભાઈએ મૂ્તિપૂશ્ત, પુરાણુ।, રૂઢિઓ તે અધશ્રહા પર પ્રહારો 
કરીને પ્રાચીત હિ'દુ ધમતી ટીકા કરી તેથી તેમને! ખુદ્દિવાદ રોષ 
આગળ આપ્યો. આથી અર્દ્દીતનુ* પારાયણુ કરીતે પ્રાચીન હિ'દુ 
પમષતી પુનઃપ્રતિષ્ટા કરવા મચતા મણિલાલ ખહમત્ત, પ્રાચીનપૂજક, 

“સ્થિતરય સમથનમ્' કરનાર સનાતન ધમના પક્ષપાતી લેખક 

તરી% અને ર્સસુભાઈ સત્યશોધક વૈજ્ઞાનિક દશિવાળા ઉદારમતવાદી 
વિચારક તરીકે ગણાઇ ગયા! 
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ન શ્રી જેલાંગીર એર સ જતનાએ દ મુ મુઈ યુનિવશ્્ટીમાં ગુજરાતી 

માદિત્મ વિશે આપેલાં ઠકકર વસનજી માધવછ વ્યાપ્યાતેમાં અર્વા- 
ત્રીન ગુજરાતી ગધના વિવેચન અગે મણિલાલ અને રમણુભાઈની 
તુલના કમે છે તે વિચારવાનુ' અહીં પ્રસ્તુત ગણાશે મણિવાલતે 

સાનકોર--નિદાન મ'સકૃત પૂરતો! તો--રમષુશાકના કગ્તાં વિરેઘ 

સમૃહ્ છે. પણુ સાચી અભ્યાસજંત્તિ( 5૦૩01818111) ) પરત્વે 
મણિલાલ કરતાં રમયુભાઈ ચઢે એમ થી સ'જનાતુ માનવુ* છે. 

પાંડિત્મ અતે સત્યશોધક અભ્યાસ૬ત્તિ વચ્ચેતે! ભેદ સમન્નવતાં 

પહેલાના કગ્તાં બીજા ગુષુને તેએ વાજબી રીતે જ ચઢિયાતો ગણે 
છે, પણુ તેતા ૬જ્ટાન્ત તરીકે તમણે મણિલાલ અતે રમણુભાપ્ના 

ઉલ્લેખ કર્યો છે તે ચિન છે. તેઓ કહે છે : 

શિત પે80પ ઉદા ૧૪૩ ૪૨1૫138053 વ” 01010 
108 10 810- ઈ 108૬98 10 5&08351૬0ઇ--ઇ॥8ળ 

1દે808000131 ળોર્1ત1310801%&007 હવે 9૦ 1 3૪૦૫તે ૪૫૬ 
ઉલ 1ઘ8€ા' 181 ત00૪6 દ19 410₹0001* ઘડ ઘ ઇ₹પ૦ 

૬૨1011” 000&પ8૦ ૦1 115 911૦8 વૈ૦૪૦ધ100 ૬૦ દૈ3૦ 
0#0૦ 801115 01 3૨101803310 3૪1301 ૩૯ દડ ઇત્ઇ]), 
૦0]૦૦1₹૦ ઇત્તઘદ, ૦૪૯ 1100૫838 1૪ 108.37 ૪૦ 

૫૪૩10૦8૬85, કત 3161019 પ૬ ક્વડાંવેટ તૉ દ૦૩॥" 

1801૦08 10 103૩ 19 ૦૪૦૪ ૦૬ ૪૦૪૪૦૪ 18 ૪ર 

કરીહાંઢાં 1૦8 પરછ ''* 

લન નિશે શ્રી સ'”નાગે આપેલા ભા અભિષપ્રાયના પૂર્વાધમાં ' 
સત્ય રહેલુ છે; મણિલાલમાં વિદ્દતા એના સધન સ્વરૂપે બિરાજી , ' 
રહેલી હતી. તૅમતી વિદ્દત્તાના ચિર'જવ સ્મારકરૂપ “ મિહાંતસાર'તી 

* 'ડદ્છતે!ટડ 10 ઉપ]ત૯2દા 1. દટતદણત્ટ ', પૃ. ૨૬૬-૨૧૭ 
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તોલે રમણુભાઈ નો કોઈ પણ ત્રથ આવી શકે નહિ એ સપણ જ 

છે શ્રી સ જાનાતા વિધાનને! ઉત્તરાર્ધ ચિન્ત્ય કે સત્યને સુશ્ઞોભિત યા 
[વિકૃત કરે તેવા સ્વ પ્રલોભતોને વેગળા રાખીને, કચ્લુ પણુ નિતાન્ત 
શુદ સત્ય શોધવાની મમષ્ભા4માં ખરેખરી નિષ્ઠા હતી એમ 

તેમને! અભિપ્રાય છે મણિવાલ વિશે તેઓ કડે છે 

“ 01181 ડોેત0ઉ દા દતક ઘો 5 2 ઈ]લકાડ 

૦ 017૦૬૦, 16 1૧ ૦૫૬ €૦ તેં? 30, 106 1૦ 1000361૪&ઇ3 
4015 10 ૦ળ૪વૈઇ1' ૦ 71390 &1 ધોલ ઇ્ણઇ॥, (૦1 10 

લડ ત૦કવૅ? 206૦ કૈ? 113 3011 હડ 10 (૧૩86 
ઊલ ઇર] 19 ” * 

ભણિલાને પોતે પોતાતે “ગ્રાચીન વાતોને માન આપતાર 
વર્ગના એક વજ્ીીલ તરીકે' 1 ગગાવીતે કૈ. અગે આ આક્ષેપનો 
સ્વીડામ *રી લીધે હતો ત્રી આન દશ મર કૂવે પષ્યુ “૨ મણિતાગતો 
ઉદ્દેશ પડિતિ (૩૦ ૦થા)માં ખપવાને તહિ પણુ એક ઉપદેશક 
(0૧01019 થઈ ગુજ? જનમડવના -માચારવિચાર ઉપર અસર્ 
કમ્વાતો હતો, ' -ડૃ: એમ કહીને એ બાગત ચોખવટ કરી દીધી છ 
એટલ થી સન્ળનાતા મણિલાત વિશેના આ અભિપ્રાયતો એટલો 

અશ સર૧મ્રાલ ગ્ણી શકાય પણુ રમગુભાઈ વિશે તમણે 2% 
કરેલુ મત ય ભાગ્યે જ સ્વીકાય" ઠરે ટારણુ, મણિવાન અને 
રમણભાઈ વગ્ચે ચાલેના વિવાદોના અહી કરૅલા પૃચક્કરણને 
અતે આપણે ન્તેયુ તેમ, રમખુભાઈ પણુ મણિલાનની માકક 

અહ્દમત લેખક જ હતા ચણિતાલે ને કેવનાદ્દેતતે પરમ સત્ય 
તરીકે સ્વીકારીને તેતે અગે મનાતત હિંદુ ધર્મતો મચાત કગ્વાતે 

* ડદણતોટડ 1132 €૪૫]૩૮તદ1 1.દ૦૮૩દઘત્ટ પૃ રશ 

નૃ જાઓ *'સુધારાતુ ધોરણ સુ ગ પૃ ૩૭1 

ક્ટ. “ સાહિત્યવિંચાર' (આનૃત્તિ બીઇ ), પૃ ૫૦૮ 



૨૩૮ કરણ બીજું 

પુરુષાથ* આદ્ષૌ હતા, તો ગ્મણુભાઈએ તટશ્થૅશ્વરકલ્પના અતે 
સામીપ્યમુક્તિતા બરાહ્મશિહાતતે જ સમથિંત કરવાને! પ્રયત્ન કર્યો 
હતો. જો આમ ન હોત તો “ મોક્ષવિચાર ?, ' સ્વધમં' પરધમ* ! 
તથા “ કમ્જ અને ધુત્જન્મં? જેતા લેખોમાંતી ચર્ચો તેમ ' પાપ', 

"મુક્તિ, “ જીવાત્મા અતે પરમાત્મા ' વગેરે લેખોમાં કરેલુ” સિહાન્ત- 

નિરૂપષુ તેમતા પ્રાર્યનાસમાજી દત મિહ્દાંતમાં જ રમ્યા કરત નહિ. 
ગ્રણિલાલના ધમાણુમાં રમણુભાદતુ' ધર્કવિષયક લખાણ વિપુલ નયી, 
તૈમના લેખામાંથાં ઘણા તે! કેવળ વેદાન્તી વિચાર્ત્રેણીનું ખડન 
કરવા જ લખાયેલા છે. તેમની દલીલોમાં તકની નીચે કેટલુ” તત્ત્વ 
રહેલુ” છે તે તો અગાઉ કરેલુ વિવાદોનુ' પૃયક્કરયુ બતાવી આપે. 

છે, માણિલાલને વિશે વળી શ્રો સ જના આક્ષેપ કરે છે : 

ર 1100૫96 ૪00016 40ઇછ૪૦પાંડઇ 1181111, 
ઊઉૈ,001011019 &0 ૦૩૦૦1૩ 88110 1101 [0૦૦૦1 101૯011060- 

દપર્ઘા 100૪1, દઉ 13 110 1&01"0 ૦1 (110 ૦૩૦ 10 
€0૫1તૈ 801 8૪૦, લળ તૈઝ%% ઘ3 10 33 10 ૦ 
પદ: રં ]પકપળજઝ 1083ઘ1દણધ100ક, ૦0૩1૦008, 

૪0૦1106૭ &0વે ૪૪8૦10૯5 01141) 7૦૪૦1૦ €0₹00૭1 
૫0106 ૪૦૪૦૪801005 ક ૬&૦€₹૦5101 ઠપ ઘડ ૪૦0 * , 
૪૦ ૪80૪૦૩૦ છ11 ટરદહલા.,' ₹ 

મણિલાલ ને પાચીન મત ર્ીતરિત્રાજ અતે આચારવિચાશના 
પક્ષપાતી હના; તો! ગ્મણુભાઈ સુધારક ૭ાપત્રાળા આચાર્વિચાર 
અતે દ્વૈત સિષ્ધાંતના પક્ષપાતી હતા. સ્વમત માટે રમણભાઈ ને 
આમ્રહ કેવો હતે અતે મષ્યિલાલના વિચારો માટે તેમના મનમાં 
કેટલી ૬& અરુચિ હતી તે અગાઉ ઉદ્લેખેલ વિવાદો પરથી 

* ડદ્પરતીટડ 1ત ઉપ]. [1દ., પૃ. ૨૨૭ 



ગથ : તવચર્સ્ય ૧૩૯ 

સૂચવવામાં આવ્યું છે જ. વસ્તુતુંઃ સત્ધ્ઞોેધક વૈજ્ઞાનિક દૃછિ બેમાંથી 
એકમાં નહોતો. બન્નેને પોતાના પૂવ"થહ રપે સ્વીકારેલ સત્ય સિદ્ધ 
કરવું હતુ'. ઊલટું, રમણુભાઇના કરતાં મણિલાલે સ્વીકારેલ સત્ય 
વિશે એમ કરી શકાય કે એમાં પ્રાર્થના સમાજે સ્વીકારેલો ભક્તિનો 
સિધ્ધાંત સમાવેશ પામી રકે તેમ છે, ત્યારે બહમ માયા અને તેના 
સ"બ'ધેનો ઉપતવક વિચાર કરનાર રંમણુંભાઈના ગૃહીત મતમાં 
મશણિલાલના સિષ્ધાંતની જરા પણુ જેગવાઈ થઈ શકે તેમ નથી. 
આ દર્િએ સશિલાક્ષે સૈમનવેલે! અભેદ સિધ્ધાંત રમણુભાઈને! 
તટસ્થેશ્વરવાદના કરતાં વધારે વિશાળ ગણાય.કમણિલાલતે! લેખજથ્થો 
રમણુભાઈના કરતાં મે॥ટા તેયી તેમણે કરેલું અદ્રૈતનું પુન: પુનઃ 
ઉચ્ચાર્ણુ ઝડપથી નજ રે ચડજુ'; પણુ રમણુભાઈના ધમ વિષયક લેખોને 
ગીણુવ*થી વાંચનારને તેમાં પણુ તટસ્થેશ્રવાવ્નો પરચા? જણાયા 
વગગ નહિ રહે. 

“મનાતન હિ'દુ ધમ' નામતા રમણુભાઈના લેખને શ્રી સ'નનના 
“& 108510₹-01000 ૦ર? ૪1'૦૬૦' તરીકે ઓળખાવે છે અને 
તેને વિશે કહે છેઃ 

“પ ઇત1#801૯ ઉઝ%ઘપ ઈ 01 રઇ €૦0- 
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ગૈઘ : તત્ત્વચર્યા , ૧૪૬ 

વિવેચનભાષાના નમૂના તરીકે આગળ કર્યો છે. આ બાબત એક'દરે 
એમ સમજ છે કે બન્ને લેખકે મત્યમોધનતી પ્રત્તિમાં એક જ 
પ્રકારતી મર્યાદાને અધીન હતા, * 

પ્નસેણિવાલ અતે રમણત્રાઈ સન્તિ સગ્કારસેવકો હતા. 
પોતપોતાના મિદ્ધાન્નનું' વિવન્ખુ-વિવેચન કરીતે બન્તેતે લેકકમત 
ળવવો હતો. આમ કરવામાં સામાન્ય હિ*દુ અમાજને પ્રાચીન 

ધમ ભણી વાળવામાં ગમશિલાલં જેટલા ચદળ થયા હતા તેટલા 

પ્રમાયુમાં રમબૃભાઈ નાનકડા રિક્ષિત વગ'તે પણુ પ્રાથના સમાજ 

તરફ .આકષી* શકયા હતા કે કેમ એ પશ્ચ છે એ ગમે તેમ હોય, 
પણુ આ વિવાદોએ ચુજરાતી ભાષાને તત્ત્વચર્ચો માટે પળાટી અતે 

શાઔય ગર્ચા તથા વિવાઇરેવીતે સુઈ નમૂતો પરો પાડયો 
તેતાથી સાહિત્યતે થયેલો મેદો લાબ છે. મણિલાત અધ્પાયુષી 
નીવડ્યા તેથી મુજરાતી સાહિત્યમાં રમણુભાઈ અને તેમના મિન- 
મ'ડળનુ” વચષ્સ્વ ળમ્યુ' તેટલું મખિવાલનુ* નમી રાકચુ નહિ, અને 

* ર્મગ્ભાઇના ચિન્તતાતમક લેખોની પ્રરા'સા કરતા શ્ર શ'નનાએ 

શ્મણુભાઇની રૈલીમા વિગદતા છે તેમ કહુ છે તે સાચુ* છે; પષ્ગુ * દઢ 

1૯ 5૪/પ*ટ ૦ 0£00૦૮ધ૦0 ૪181૯18 ઢા%#3%5 ૪૦૪5 ૧૪1૬ ધ્તાપટ 

100130૫£ 15 ર119 11 €%ડતંટતટલ 12 ૨14305૬ "૦૬૦૬૪12106 1૦ 

જ૪૯૦૬ટ' (*ડક્પતોટડ' પૂ ૨૨%] એમ દહીને ત્તેમા પ્રમાણુભાનનો સુગ 

પણુ નેથોા છે. પણુ અદ સબવે આ લખનારનો નપ્ર અભિપ્રાય તા 

એવો છે ડે રમણુભાઇના લખાલેઃ ખૂબ લાર્ખા હોય છે તે તેમની 

ચર્યાપહ્તતિ દીધ'સૂત્રી હોય છે વિષયચર્યામા તેઓ બાગ્યૅ «૮ 

ગમમાણુત્રાન સાચવો રકે છે, હોલટ પક્ષે, મણિવાળુ' વક્તવ્ય મુફાસર, 

નિખ'ધાકારી પ્રમાણુઞદ્ધ ચર્ચામદ વરેતુ' હ્ય છે. એનાં દષ્ટાંત તરીકે 

ખન્નેના * સનાતન હિંદુ ધમ" ”, “પ્રાથના ', તથા “કમ અને પુન ન્મ? 

વિષયક લેખા ગણાવી રારાય. 

* 



શય : તત્ત્વચર્સા ર શૂ૪૩ 

સૌની પાછળ રહેલી પ્રેરક ભાવનાવુ' બોધત કરીને ચુજગતી પ્રનનનું 
કયાન પ્રાચીન આય ધમ ભણી દોયું' , તેના સ્વાભાવિક પરિણામ 
રૂપે જ તેમનુ” કાય લોકમાન્ય નીવડયુ હતું અતે તૈમને લોકપ્રિયતા 
સાપડી હતી. 

સભણિલ્રાલ અને ગાવધનરામ 

પ્રિ" અને પશ્ચિમનો મ ઘટ એ સણિલાવ તયા ગોવધષ્તરામના 
ગુજરાતના જ ્નાહે, પર તુ સમસ્ત ભારતવષતે! મહાન બનાવ છે. 
સણિવાલ અતે ગાવધ'તરામ બન્તેતી ધમ'જિત્તાસા મૂળથી સતેજ 

હતી. ખેઉ સસારમાં પ્રવેશ કરતાં પહેરવાં જીવનને ઉદ્દેશા નકી 
કરવાની મથામણુમા પક્યા હત।ા. જીવિતના હેતુના નિશ્રય અથે 
સમણિલાલતુ ચિત્ત જેમ ધષ્થ્ચિ'તવનમાં ગૂથાયુ હતું તેમ 
ગોવધ'નરામનુ સન પણુ “શશ્વિરની શોધમા? પડચુ હતું ઉભયની 

સાહિત્ય-સજૃત્તિ જીવનના પવિત્ર કાય*રૂપ હોઈ ધમષ્મૂલક હતી. 
બન્તેએ રવદેશની વતષમાન સ્થિતિતે અવલોકી, તેની ભૂતકાળની 
સિદ્ધિઓ સાથે પશ્ચિમના સ સ્કાર-પ્રવાહનો સુકાબલે! કરીતે ઉભયતા 
સધટ્ટુ નિદાન કાઢવાના નિરનિરાળા ગ્રયત્તો કર્યા છે, દિડુ ધમ 
પર રૂઢિ, અધથ્રદ્ધા, જડતા અતે અન્ઞાનને કારણે ચઢેલા મેલને 
ખન્તેએ પોતપોતાની રીતે સાફ કરવાને! પ્રુરુષાથ ક્યો છે. પૂવ'- 
ચશ્ચિમ-સ'ધટટતા ફળ રૂપે ભારતને પ્રામ યયેલ નિળળતા, કૃત્સિતતા, 
દરિદ્રતા, પરછદાનુવતિષ્ત્વ, નીતિચિથિલતા, નિરુઘમિતા ઇત્યાદિ 
ભનિણોનુ* મૂળ બન્નેએ પશ્ચિમની વ્યઇિપ્રિધાન નીતિમાં શેષ્યુ છે. 
પૃણુ મણિલાલ સ્વધમ અતે સ્વદેશના અભિમાનથી ગ્રેરાઈ ને ભારતીમ 
ત્રજ્નને પરસસ્કારમાથી સુઢત થઈને રુદ્ર આયત્ત ભણી વળવા 
જાત્રદભરી વિનવણી ડરે છે, ત્યારે ગોવધતરામ બન્તેના ઇર તત્ત્વોને 

સમન્વય તટસ્થભાવૅ સૂચવૉને સતોષ માતે છે._] 



થૂદ્મ : તત્ત્વચર્ચા ૧૪૫ 

. મણિવાલની “પર્વ અતે પશ્ચિમ'ની લેખમાળા છે. આમ છતાં, એકની 
ખીન્ન પર્ અસગ પડી હતી એમ માનવાતે ડારણુ નથી. ગોવધશનગમ 
કરતાં મશ્યિલાલે લખવાનું વહેલું શરૂ કરેલુ' અને સરસ્વતીશ'દ્ર 'ને! ચેધથેો 
ભાગ બહા* પડે તે પહેલાં તેદ મણિવાલની જીવનલીલા સ કેવાઈ 
ગઈ હતી; તો પણુ ૧૮૮૫-૧૮૯૮તા ગાળામાં મશિવાવ અને 

ગોવધછતરામતી સમાન ષ્યેયલક્ષી સ સ્કારપ્રણત્તિ સમાંતર ચાવતી હતી. 

પિર મણિલાલ અને ગોવર્ધનરામ વગ્ચે પ્રકૃતિબેદ હતો. 
* મણિલાલને સુકાબલે ગોવધષ્તરામની પ્રકૃતિ વિશેષ શાંત, સ્વસ્થ, 

૧૦ 

[વિજ્ાલ તેમ ચક્ષ્મનું દર્સન કરનારી અને તટસ્થ. બન્નેને મતે પૂવ"- 

પથશ્ચિમ-યોગ અદદઇપ્રેરિત હતે.* પણુ બ'તેની કથનતી રીતિ અતે 
માત્રામાં તટસ્થ ન્યાયાધીય અતે પક્ષકાર વકીલના જેટલે! તફાવત 
છે. ગોવધ'તરામ પ્રાચીત પૂવ અર્વાચીવ પૂવ અતે અર્વાચીન પશ્રિમ 
એ ત્રણેના ગુણુદોષનુ [નિષ્પક્ષ તોધન કરીતે ત્રણે સસ્કૃતિનાં ઇટ 

તર્વોતેો સમન્વય ઉપદેરો છે, ન્યારે મણિલાલતુ' સમગ્ર લક્ષ આષ* 
સ'સ્કૃતિની પાશ્રાત્ય સસ્ેતિ ૫૨ સરસાઈ સાભિત કરવા પર કેન્ડ્િતિ 
થયુ* હાય છે. ગોવધનરામની માફક મણિલાલ પણુ પ્રાચીન-- 
અર્વાચીન પૂવ-પૂશ્ચિમ પરસ્પરના પૂરક બની રહે એવી ઉત્કટ ઇચ્છા 
વ્યક્ત કરે છે, પરતુ ગોવધષ્નરામ આ! પ્રકારના મિલતનુ* કેવળ 

સૂચન કરીને ખસી ન્નય છે, ત્યારે માણુલાલ, પશ્ચિમે પૂવષ્ને અન્યામ 

ક્ષય હોવાયી, એ કાયમાં પશ્ચિમે પૂર્વ તરફ વળીને પૂર્વની પ્રશ્નના 
હ્ય જીતી લેવાં જેઈએ એવે સાભમાત આપ્રહ બતાવ્યા છે. 
પરિણામે, એકે “સ'ગમયુગના દ્રછા'નુ' કામ કયું” ત્યારે ખઓીજાએ 

પક્ષિમતી વ્યણિપ્રધાન નીંતિતો ન્ેરદાર વિરોધ કરીને રાહ, 

* હુએ મણિલાલના આ રાખ્રા “આ રદેશતુ' ભાવિ જ આવુ” છે કે પાથાત્ય. 
સ'બધેતો આય'ત્વ સાથે સ'ધટટ થતાં તેસાથી આવી ઘટના ઉદ્સવી છે.” 

(“પૂવ અને પક્ષિમ', સુ. ગ., પૃ ૪૯૬) 



ડે. 

૧૪૬ 4 * ચશ્રીકરણ્ બીજી' 

સમિઇપ્રધાત આયતીતિને જ પુરમ્કાર કર્યા કરતાર ઉચ્ચપ્રાડી 
પ્રમ'શિક્ષક્તુ' કામ ડયુ” હતુ એમ કહી શકાય.ડે 

“મણિલાલ અને આન'હશ'કર 

નમંદે મણિલાવનૈ સોંપ્યું" દઈ તેમ, મણિલાલ પોતાતુ' અધૂર્ફ 
કહેલુ કા આન'દશ કરતે અથવા અન્ય કોઈ સમાનધર્મૌતે પ્રત્યક્ષ 

મૉંપ્યાતુ' જાણુવા મળતું” નથી. તેમ છતાં, એટલુ તો ચોઈસ છે 
૩ મણિલાલની નીતિતે, તેમતે જેમલ પોતાના “ન્યેષ્ઠ વિાબ'ધુ' 
ગણ્યા દતા એવા આનતદશ'કરે તેમનાં છવતાં જ “ સુદશ'ત 'માં 

લેખા લખીતે અતુમોદી હતી. મણિલાલના મૃત્યુ બાદ તેમણે 
સનઃસુખરામની સૂચનાથી શદ્ચન'તું તત્ર સ'ભાષ્યુ' દતું. 

મણિલાલ અતે આત'દશ"8ર, વગ્ચે પછેલી નજરે અનેક 
આખતોમાં મામ્ય દેખાય છે.[મિશિલાલતી સાફક આન'દશ'કર પણ 
સ્ફતિપ્રેમી, સ્વદેશત્ત્સલ ધર્મચિન્તક દતા, તેથી તેમણું પણુ 
પોતાની રીતે સ્વધમેતુ' ગૌરવ બહાવવાનતેો પ્રષત્ત કર્યા છે, બ'નેતે 
શાંકર વેદાન્ત પર છવ'ત શ્રદ્ધા હતી. આન'દશ'ટર્ પણુ અદ્દૈતની 
ભૂમિકા ઉપર જ તત્ત્વસાનના સ્વૌગ્ચ સિદ્ધાન્તનુ' પ્રસ્્ચાપન કરે છે. 
અને એમ કરતાં તેમણે થેલ્સ ને પ્લેટોથી હબ્થટ* સ્પેન્સરે અતે હેગલ 
પર્યન્ત વિકસેલા પાશ્ાત્ય તતત્તસ્ઞાનતો અદ્દલ દશન સાથે શુકાયલો 
કરી બતાત્યો છે. * બેઉના ધર્મ-તત્ત્ત-વિચારના વિષે! પણુ 
બદુધા એકબીન્ને મળતા છે “વેદાન્ત? “શ્રીમદભગવદ્ગીતાતે! વેદાન્સ' 
ભુદ્ધિ અને હદય, “માયાવાદ, “જડવાદ અને ચેતન્મવાદ,' “વેદ, વેદાથ” 
અને વેદના દેવે!” “ૂ્તિપૃક્ન, “ચાકર સિહ્ધાન્ન અને પોગ, નીતિ',પાપ' 

* જીઓ “આપણે ધર્મ ' (આ ત્રીછ) પૃ ૧૨૫-૬૩૫ 



ફુ 

શઘઃ તત્ત્વચર્યા વજ 

“પુણ્ય', “સર્યાદા', “વ્યવહાર અતે પરમાથ? “વિત્તાન અને 

તત્તત્તાને' એમ ઉભયનાં સિડ્ાન્તનિરૂષણુ અને તત્ત્તસર્ચાતે સામાન્ય 
એવા અનેક વિષષા ગણાવી રાકાય. ધમષતી સાદી સમજૂતી 
આપતા પાકોને। “ આપણા ધમ*' નામે સ“ગ્રઠ યોજનાતે! સ"કલ્પ 
સણિલાવે પણુ કર્યો હતો. 'આન'દર*કર પણુ તેમના પુર્- 

ગામીની માફક ધમની વ્યાખ્યા કરતા તેતો વિશાળ અમ જીવનની 
સજ પ્રશૃત્તિઓતે લાગુ પાડી બતાવે છે અને સ૧*ના ડન્દ્રમા ધમષ્ને 
ગ્યાપે છે. ભારતીય તત્ત્વતસઞાનતમાં ધમ" અતે તત્વજ્ઞાન સકીણુર્ષ 
હોવાને કારશે તેના પર યચેવી ટીકાને રદિયો મણિલાવની માકક 
ભઆન'દશ'કરે પણુ આપ્યા છે, અતે એ જ મુદ્દા પર ભારતીય 

ડ્રિલસૂદ્ીની વિશેષતા સિદ્ધ ટરી છે.* 

(નોમ છ્તાં, શ્વીકારવુ” જઈ શે કે માનસ અને નિમ્ષણુપહ્ધતિ 
પરત્વે મણિલાત તમાં આત'દશ'કર વચ્ચે ઘણે ૬રક હતો મણિ- 
કાલના કરતાં આત દશકર સ્વભાવે સ્વસ્થ, ગૌમ્ય અને તેથી તઝમ્ય 

વિશેષ. તેમને જ્ઞાનકોશ વિશેષ સમૃદ્ધ અને૮ તેમતી દષ્ટિ પણુ 
વિશેવ વિઠ્સિલ. તેમનામાં મણિલાવની ઉમ્રતા કે પ્રહારકતાનેા 
લગભગ અભાવ હતો પ્રે. રમનારાયણુ પાઠકે આન“દશ કરના 

થિ'તનતું' પૃથકકરણુ કરતાં વિશાલતા, સૂટ્મતા, વિરાદ્તા અતે 
સમતાના ગણે તારવી ખતાચ્યા છે 4 તો આતશ કરે પોતે મણિ- 
લાવતી વિચારણામાં વિશાવતા, ચાગ્રીયતા, પ્રાચીતતા અતે ઉદ્દેશની 

એક્તા લેઈ છે. 4- ડેર માત્ર એટવે કે મષ્યિવાવમાં ભાકીના તણે 
ગુણુ। ઉદ્દેશતી એકતાનતેન અધીન છે, ત્યારે આન'દશ'કર્માં ચારે ઝુશો 
સ્તતત્રપરે પ્રગટ ચાય છે. મણિવાલ ઉદ્દિશ્ટટ હેતુતે સિદ્ટ કરવા 

* જીએ “આપણા ધમા, પૃ ૨૨-૨૭ * 
4 જીએ 'આપશે ધર્મ ' (આ ત્રીજ 9, ઉપોદ્ધાત, પૃ. ૪૦ 
તરુજઝીએ * સુદર્શન ગધાવલિ *, પ્રસ્ંતાવતા, દ 1૫ 



૧૪૮ પ્રકરણ બીજી” 

સારુ સમથ'તે! શોધતાં ધણી વાર પ્રસ્તુતની સાથે અપ્રસ્તુતતો પણુ 

ઉપયોગ કરે છે. એમનાં લખાલે।માં શુદ્દ, શાસ્રીય પ્રમાણા હમેશાં 
મળતાં નથી. આન'દશ'કર કેવળ શુદ્ધ અતે ઊચિત પ્રમાણેતો 

વિવેકપુરઃસર ઉપષ્ોગ કરે છે, આથી મણિલાલના ચિ'તનમાં શુદ્દ 
સુવણુ*ની સાથે, આગળ ન્નેયુ” તેમ, ભેળસેળની ધાતુનુ” મિશ્રણુ થયેલુ” 

સાલૂમ પડે છે તેમ આત'દશ'કરમાં બનતુ નથી. એક “ વસ્તુર્નું 
તિરૂપશૂ કરવા માટે બને પોતપેોતતાતી ઢબે કેરા આગળ વધે છે 
તે સમજવા માટે આ એક દાખલો! જેઈએ. મ ણુલાલ લખે છે : 

““પ્રેમૃતું સ્વરૂપજ એ છે કે જેવુ” કલ્પાય તેંવુ' જ દેખાય છે 
અતે અનુભવાય છે. પ્રાકૃત પ્રેમના આવા ધમ્*માંથો અપ્રાકૃત દિવ્ય 

ગ્રેમતુ' સ્વરૂપ પણુ આપણે સમજી રીએ, “ કલ્પાય તેવુ' અનુભવાય ' 
એટલે અતુલ હદયરસ અથવ! અતુલ શ્રદ્દાતે બલે, જે નિશ્રય થયો 
છે તે બુદ્ધિ માત્રમાં ન રહેતાં પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવી ન્નય છે.” * 

આન'દશ'કર એ જ બાબતમાં આમ કહે છેઃ 

“આ પ્રકારતો ખરો સાક્ષાત્કાર વા એની દૂર દૂરની ઝાંખી 
પણુ થઈ છે કે નહિ એ સમજવા માટે માયુસે રાન્ત અતે શુદ્ધ 

હૃદયથી પોતાના આત્માને પૂ૭વું જેઈ એ કે એતે! અતુભરત ભેદને 
અનેદ માનવારૂપ ઠહપનાના પ્રકારને! _ છે કે ભેદને અભેદ રૂપે 
સમજવાને! એટલે જણનસ્વરૂપ છે. ” 

ક ત્ર 2 # 

જ ગ્રેમની બાબતમાં પણુ આ જ રીતે નેવાનુ' છે. લોકિફ પ્રેમ 
અને દિવ્ય પ્રેમના સ્વરૂપમાં સ્વતઃ ભેદ હે*વા ન હે, પણુ એ 
ભેદ બીછ રીતે નકકી કરવાનુ' સાધન એ છે 3 એ ગમતો 
વિષય કોઈ દે માત્ર મતુજકીટ છે કે સત્યસ્વરૂપ પરમાત્મા છે એ 

* સુ ગ., પૃ, ર૩૯ * 
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પેવિચારવુ'- સમસ્ત સતુષ્ય જાત કે સમસ્ત વિશ્વ પ્રતિ પ્રેમ ગએ «તે કે 
પરિણામે પમ્માત્મા પ્રત્યેનો જ પ્રેમ છે, તથાપિ ન્યાં સુધી એ પ્રેમ 
પરમાત્મણુદ્રિથી ઊછળતેો નથી ત્યા સુધી એની ,લૌકિકતા મટતી 
નથી, તથા એ પ્રેમની શાશ્રતતા વિષે પણુ શકા રહે છે, ”'* 

મણિલાલ અને આન'દશ*કરની દષ્ટિ અતે પદ્દિ વશ્ચે રહેલો ભેદ 
“બતેના આ અક વિષયના તિર્પણુ પરથી મ્પણ થશે. આદતવત્ 

સવેમૃત્તેષુ ની ભાવના તે પ્રેમ એમ બ'નેએે અદ્દેત સિદ્ધાન્તના અતુલક્ષમાં 
સમજવ્યુ" છે. બનેએ જ્તાન અતે ભક્તિતા સમન્વયતે ૬૪ ગણ્યો 
જે ને પ્રેમતે પરમાનુભવનુ” સાધન તેમ ઈશ્વર માન્યો છે. મણિલાલ 
“અલૌકિક પ્રેમની શકયતા વિશે સાધારણુ જનોના મનમાં ઊઠંતી શ'કાનુ” 
'નિવારણુ કરે છે, ન્યારે આન'દશ*કર બ'નેતે। સ્વરૂપનેદ સમજાવે છે. 

-_ લિળા, મલિલાલ ચેતન્યવાદને સિદ્ધ કરવા સારુ ધ્રાયુવિનિમય 
બને ત'ત્રવિવાને પ્રયોજે છે, ત્યારે આન“દશ કર દાશ*નિક પદ્દતિએ જ 

બુહ્દિપુરઃસર તત્ત્વિવેચન કરીને સતોષ માને છે, તેઓ કમ'કાંડનુ 
૨૬૫ પ્રાણુવિનિમય કે પોમરૂપે નહિ, પણુ સતાનર્પે જ સમજ- 
“સમન્વે છે. કેવળ કમષ્કાંડમાં રાચતા અધૂરા કેળવાયેવા વ" પર્ 
આન'દર'કરની ટીકા મશ્ચિવાલના કરતા વધારે કડક છે, ત્યારે 
ગ્રાષ્ના સમાન? તથા સુધાર્ક ગણાપેલ વગ ત્તર્ક્ તેમનુ" વક્ષ 

-્રમાણુમાં સૌમ્ય છે. પ્રાચ્તા સમ!જ ધર્મનુ” જે પાથેય આપે છે 
સેતે આન'દશ'કર પોતાની રીતે “ પાતળુ” પીણુ'' કહે છે; પ્રાચષના 
સમાજે કરશો મૃત્્પિત્નિવિરાધ પણુ તેમને માન્ય નથી અને 
શરમરૃત્તિતાં વિવિધ સ્વરૂપોતે સ્વીકાર કરવા જેટલી ઉદારતા ગાયષતા- 
માજીએ માં નહોતી તેની પણુ તેમણે ટીકા કરી છે. આમ છતાં 
“કમકાંડથી અધિક એવા ઝાનતું અતે કર્તવ્યણુહ્િનું' દાર ઉધાડવાને 
“માટે સુધારાવાળાઓને હાથે લાભકારક સ્રમત્ન થયે! છે” એવો 

* «ત, પૃ ૪૦ 
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- તેમની કદર કરતાં તેમણે અભિપ્રાય આપેલો છે, ગમે તે વિષયર્તુ* 
વિવેચન કરતા હેય તે! પણુ સુન અને તેના મૂલગમત રહસ્ય પઃ 
તેમની દષ્ટિ એકામ્ન થાય છે. શ્રદ્દા અને લાગણીના ગિષય૩્પ ધમની 
આલ્ોચનામાં છુંહિતો પ્રવેશ કરવાતો આરભ મણિલાકે ક્યોં; પુછુ 
તેતી શુદ્ધ જ્ઞાન-સાધન તરીકે પ્રતિદા આત'દરકરે કરી છે. 

# ઊવધ્થ્નરામની માફક આન'દશ'કર ખેઉ પક્ષના સ્તારશ્યતે તટસ્થ. 

* પણ સમભાવભરી નજરૅ માપીતે નિષ્પક્ષ ન્યાય ચૂકવી રકે છે, 
ત્યારે મણિલાલ, નેને પોતિ સવમાન્ય સત્ય અને તત્ત્ઞાતનુ' [શિખર 
માન્યું હતું તે અદદૈત સિષ્ધાન્તના અનન્ય પક્ષકાર બની રહે છે.* 
મણિલાલ બે પદ્દા વચ્ચેના વિરાધતે મેપ્ટા કરવા જાય છે, ત્યાજ 

“આન"દશ'કર અજબ રીતે વિરાધતો પચ્હિર કરીને બ'નેતે શકથ 
તેટલા નજીક લાવવાતે। પ્રયત્ત કરે છે, મજિલાલના કમ્તાં આન'દ- 

શ'કરતે પાશ્ાત્ય તત્તસ્તાનને અભ્યાસ વધુ વ્યવસ્થિત અતે તલસ્પર્શી 
દતો, ધર્મચિ'તતમાં આનદશ'કરની વિદ્દત્ત દહ અતે સરવૌમ્ય 
ગાનખિદુ સ્પે પક્ણિત થોષ છે. મણિલાલર્માં વિદૂત્તાતો ઉપયોગ 
સ્પષ્ટપણે ઉદ્દેરાપ્રધાન હોવાથી તેનું' ગૌરવ ધટી ન્તય ,છે. મણિલાલે' 
નમ'દે આર'ભેલા ધમષ્શોધતના કામને મજખૂત પાયા પર મૂકીને 
સુવ્યસ્થિત કયુ”, તો આન'દશ'કરે મણિલાલની ધમ-તત્ત્ત-વિચારણાને 
સવત: પરિશુદ્ઠ કરી ને સ'પૂણ* બતાવી. નર્મદના સમયમાં અજ્ઞાન 
અતે જડતાની તામસો ભૂશસિકા ઉપર અર્ગાતક રહેલા ધર્મ-તત્વતે 

* “જું મણિલાલની માફક પ્રાચીત આચભાવનાને પૂજક હતે, પણુ એમની 
માફેક છએ શાવનાને! “ ઝ15ડ૦૩ 73 '' યાને આચાય ન હતે।. શણિવાજતે 

એ ભાવના એક સાટા રપમા-અટ્વૈત સિષન્તતા રૂપર્મા-દેખાતી હતી, મ્રતે 
એ સકત અને અનેકર'ગી તન્તુઓતી બનેવી પ્રતીત થતી હતી? એમે. 
આન'દરા'કરે. નસ'ત ૨૪ત મહોત્સવના અભિન'દત ત્રસ'ગે હત્તર અપતથે 

કઘું જ તે થથાય' ૪. (ન્ુઓ “દિગ્હય'ન, પ. ૪૬૭) ક 
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ગંણિલાલે સ્વરક્ષણુ અતે અનેદવક્ષી ક્તવ્યતી દીપ્તિમ'ત ભાવના વડે 

રાજસી ભૂમિકા ઉપર લાવીને મૂકયું” હતુ", તેતે, આન'દશે'કરે પોતાની 
ઉદાર તધ્ષ્શુદટ, નિર્ણાયક છુદ્ધિ વડે વિશાળ, સાત્તિક ભૂમિકા ઉપર 
ર્થાપીને' એક પાયરી $ચુ' ચડાવ્યુ' એમ કહી શફામય. ઉત્તર નમષ્દે 
સરૂ કરેલુ” કાયથ આમ મણિલાલ અતે આન'દશ'કર પથ'ત પહોંચતાં 

ચુદ્દ તત્ત:-વિચારરૂપે મટોરે છે. ત્યાં એ પરપરા પણુ પૂરી 
થાય છે. 

ઝ્ેટલાક લેખકોની પ્રશૃત્તિ અક્ષર પૂરતી જ મરાંદ્તિ હોય છે 

અર્થાત્ તેમતુ' લખાળુ એટલુ શ્રષ્ક, શાસ્ીય, દુબોધ અતે અમૂત 
ગ્રતિતુ' હેપ્ય છે કે તેને વાંચતાર-સમનતારની સખ્યા ગ્મતિ અલ્પ 

હોય છે. કેટલાકની અક્ષરપ્રનત્તિ ઊચી કોટિની હોવા છતાં સાહિભતા 
અભ્યાસકો પૂગ્તી જ મર્ષોડિત હોપ છે; ન્્યારે ખોટા જાગતા લેખા 
કેવા હોય જે, જે સીધી નનતાના વિશાળ સમુદાયને પહોંચી ગડે 

છે. શૃદ્દ સજ*તાત્મંક સાદ્િત્મ એટલે કે ઢવિતા, નાટક, વાર્તો 
પાદ સ્્ચનારાઓ સામાન્ય રીતે , છેલ્લા તમ*માં આવે, નિધ્ 
લખતારાને-અતે તેમાંય ધમ્*-તત્તત્તાત પર ભાષ્ય કરનારતે રસ- 
પૂવ*ક વાંચનાર-સમજનાર એશા હેય છે, ત્યારે તેના ઉપદેશ અનુસાર 
ભાગર્ણુ કરવા તત્પર થનાર વગ તો અત્તિ અલ્પ હોય તેમાં શી 
નવાઈ? મણિલાલના લેખોને “ સરસ્વતીચ“« તા જેટલી "દ્વેકપ્રિયતા 
સાંપડી'હતી એમ કહેવુ" તે છૃજ્ુતા છે. પરતુ વાંચતાર હાંરી જામ 
તેટલુ' વિશાળ કદ છવા હતાં/ મણિલાલતા લેખોએ લેકોના દેલ્ધમાં 
સત્મજ્સાસા અતે સ્વધમનિકા ન્તગ્રત કરવામાં પ્રશસ્થ ફાળો 
આપ્યો! હતો એ વાત નિવિ*વાદ છે. સ્યાન'દશ'કરતા કરતાં મણિલાલની 
આ વિરેષતા છે. આત'દરાકરનાં લખાણાનો ભોક્તા વગ" અમુક 
અધિકારી અશ્માસીએ પૂરતો મર્યાદિત સતો. મષિલાલના લેખોની 
અસર ગુજરાતની પ્રજ્ત ઉપર સાંસ્કારિક ન્તગૃતિતા , આંદકન સ્પે 
"સઈ દતી. પ્રે. સિર બીર ત્રિવેદીએ 'આન'દશ*કર વિરો. મોગ્ય જ 
ર૬ ક 



૧૫૨ " પ્રકરણ બીજુ' 

કહ્યું છે 3 “એમના તત્તચિન્તનનું' સ્વારસ્ય  ગ્રગતિઅશિમુખા છે, નને 
જૃનવાઈ જેવુ* છે કે તેની સબધ પ્રતીતિ લે।કસમૂદ્તતે યઈ નથી. તેનુ” 
સુખ્ય કારણુ એ છે કે જનક્રિમાના સ'ચલન રૂપે એમતા સુધાર- 
[વેચાર પરિણુમ્યા નથી.” * મણિલાલતુ' ધમ*ચિ'તન કિયાનુ” 
ઉદ્ભોધક છે. એમાં જ્નસમૂદને સ્પરચવાતી તે નમત કરવાની તમ*દના 
નેવી સન્નિ૪ અને જુસ્સાદાર,પષ્યુ નમ*દના કરતાં વધુ ઊંડી તે રદસ્યદશ'ક 
રીતિ હતી, જેતે પરિણામે તેમના ધમ*વિષયક લેખોાએ પ્રજાને સ્વસ'ર્કારવું 

ભાત કરાવનાર ડત*વ્મપ્રેરક ધમભળ તરીકે કામ કયું” હતું. નમ"૬ 
જે “સતશુદ્દ ધમ 'તે સ્વષુદ્ષતુસાર સમજને કેળવાયેલા વગષ્તે 

શ્મન્તવવા ધાં॥ાં મારતો હતો તેતે આ પ'ડિત સુધારકે તીક્ષ્ણુ 
“બુદ્ધિશક્તિ વડે એવો! વિશદ કરી બતાવ્યો કે શ્રિક્ષિત વગ'તે સ્તધમયમાં 
રસ જાચ્યો. /અદ્દૈત દશનના તેમના જમાનાના અ્રોષ્ઠ ભાષ્યકાર તરીકે 
સલિલાલનો સ્વીકાર થયે! હતો. ડો. થુશ્કર, ડો. લિટતર/, સર 

, એડવિન આરતોલ્ડ અને મિ. કેટલી નવા વિરેશીય વિદ્દાતો તેમતી 
વિદ્ત્તાથી પ્રભાવિત ચયા હતા. “19003010064 ર્ન 
1ર ૦100 વતે »૪1103' માં * કતરા 'નતી સમજતી 
શ્રણિલાલના પુસ્તકને આધારે મૂકવામાં આવી છે તે એનુ' એક 
અવિસ્મરણીય પ્રમાણ છે. વિદેશી વિદ્દાતો ને વિદ્ત્-સભાગા 
જ્ાથે તેમને બ'ધાયેલો સ'બ'ધ અને તેતે અગે મળેલી ખ્યાતિ, 

* જુઓ “અર્વાચીન ચિતનાત્મક ગથ ', પૃ. 1$૭ 

4 લત ગ્ર*થમા આપેલી અર્ટદવ સિષ્દાન્તની સમત્તૂતીને અ'તે તે વિષયતા 

લેખક ગ્ેક્વકતે મૂકેદી નીચેની નાંધ જુએ : * ૧2 શંટ૪૦ /4તરતાં- 
શંડૉળ દાં?ટતળ 8000૯ ૪111 ઈટ £૦૫૫વં પં? €૪૩૦૫૫ટરવે 20 
ઝેર. ડે. ઝિંઝ્ટતો'ડ 'રા૦નાંડળ ૦૮ &તેરઝાંધંડત્? ', 80008 7* 
1889. ” (નુઓ ' 8તવ૪્ત૦૩ત૯ટવ૨ ૦ રિ્ટા[ફાંબ દ્રકર્ત £ત્ડ'. 

૧/૦1 1, ઇઝ ઝઢણાટડ પિત્રડદાંતદંડ થળ્ર્વ 7૦130 54. ડાઇ, 1925, 
ચૃ, ૧૩૭-૧૩૨") 
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તેમના ચિ'તનાત્મક લેખોની સાહિત્મિક ગુશુવત્તાની માફક, /મિલાથે 
સાધેલા ઉગ્ય ધમષકામ“તી ગૌણુ નીપજ (036-[20વ0૦6 ) ગણાવી 
નેઇએ. આ ઉદાત્ત કાયતે અનુરૂપ ગૌરવ, ચિ'તનસમૃહ્િ અતે 
તેજસ્વિતા મણિવાલના વ્યક્તિત્વ તેમ” લખાણુ બન્નેમાં 
વિચિષ રીતે શોભી રહે છે. એ વ્યકિતત્વ તથા એ લખાચે।ને ખળે 
ગુજરાતતા ધમષ્મોેધ અને સ'સ્કાર-વિકાસની પ્રરૃત્તિના ઈતિદાસમાં 
સણિલાલનુ' સ્થાન નિ # સ'દેઠ નિથિત છે. ] 
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ગધઃ સમાજ, શિક્ષણ અતે રાજકારણ 

સમાજસુધારે કે 

શણિલાલની લેખત-પ્રશત્તિ, એ યુંગના બીન! અનેકોતી જેમ 
સસારસુધારાની આલોચના અગે પ્રારભાઈ હતી ગેમ ડહીએ તો 
ઓડ તથી, પછી તો ધ્મ-તત્ત્વચર્ચા જ તેમતુ' મમત્ર ખ્યાત રોકી 
ખેઠી, જેમ બનવુ, તેમનુ' મનોગધારખું અને તેમતે! જવતતે। ઉદ્દેશ 

નેતા, સ્વાભાવિક હતુ. જીવનતી તમામ બાગતોાની માફક સમાજ- 

સૂધારાતે વિચાર પણ સપશે ધષતે પાષામ ૨૬ખીતે ક્ષે હતે. ગમે 
”/માનામા સમાજસુધારાો કેળવાયેસા વ્ગતું મુખ્ય લદ્દય-નિન્દુ 
ખન્ષો ઉતા નમદ, કરસનદાસ અતે મહીપતરામ જેવા સુધારકોએ 
જગાવેલા આદેોલને ગુજરાતી શિક્ષિત સમાજમાં એવી જાગૃતિ. 
આણી થતી કે બધા ચભી ગયેતા અને રહિતા પ કથી ખરડાયેલા 
દિદુ સમાજના રિવાજેને! નાંશ કરીને લગ્ન, તાતિ, આ-પુર્ષ 
ન્સબધ, કેળવણી આદિ વિષયોમાં પશ્ચિમતા નવા રિવાજેતે અતુ- 
સરીતે પ્રચતિ સાધવા માગતા દતા. પૂવ"-પશ્રિમતા અ! સ'ધટટના 
મો દરમ્યાન વીસેક વર્ષતા ઉચ્ટેદક, સુધારાના ઉપદેશ પછી નમદે 
પ્રાચીન આય* ધુ" ભણી વળીને જતું સ'ભાળવાને! ઉપદેશ કમ્વા 
માડષો તે આપણે જોઈ ગમાં છીએ આ વખતે થિયોસે!કિકિલ 
સોસાયટી, આપષ્ષ સમાજ. શીમરન્ટાસ હાથાષ વગેરેનો પણુ એ ૦૪ 
દિયામાં પ્રયાસ ૪3 થઈ ગયો હતે. નમ'દે ૧૮૮૧ ૨ી “ સુધાર 
2 2 કર છે', “સુધારા પડી ભાગ્યો છે ?, એમ જાહેરમા આક્ષેપો 

* અહી “ સુધારા ' બને “ સુષારમો ' એ રાખ્દા “શમાનસુષારે ' અને 
* સમાજસુધારક! ? એ ર્ઢ અથમાં નાપય[ છે 



શઘ .સમાજ, શિક્ષણ અને રાજકારણ ૧૫૫ 

કરીતે સુધારા વિરુદ્ધ “ ખુલ્લુ, સયુક્તિક, ખ તભેર * બોલવા માડયુ 

હતુ. કવિના આ આ્માક્ષેપોતેો રદિયો એ વખતે સુધારક વર્ગ” તરકથી 
તો ન મળ્યે, પણુ “ ગુજરાતી ' પત્રની' વિન'તીથી કવિના જ મિત્ર,. 
તટસ્થ અને ધીર વિચારક નવલરામે ૧૮૮૨ સા સધારાતુ” ઇતિહાસ- 

રૂપ વિવેચન લખોતે *તેતે। પોતાની રીતે જવાય આપ્યો! હતો, 

ઉક્ત લેખમાં નવતરામેષ દેરાવી, મૂળ સમજ પલથાચેતી સ્થિતિને 
નજર સમક્ષ *ખીને ણચ્છેદક સુધાગનુ” [નેદાન કાઢવાતે સમય 
પ્રયત્ન કરેલો છે. અગેજી કેળવણીને તેમણે સુધારાની * વર્મ 
જય ક્ષ? તરીકે આંળખાવી છે અતે સુધારકોને તેમજ સુધારા- 

વિષયક પત્રો, પુસ્તકો તચા સં'સયાઓને તેવા રજદ કહ્યાં છે. * 
“જગતનુ સામાન્ય જાન, ણુદ્ધિવાદ, જતસામાત્યભાવ ( 6તૃપરડા1ઇ3 
ર પ0 », સ્વાત ?યભાવ, રાગદૃત્તિ અતે ઉદ્યોગપ્રતીતિ' એ છ 
બાખતોતે તેમણે અ ગેછી ડેળવણીની મુખ્ય અસરરપે તામ્વી બતાવી 

છે. 4 સાડી, હિંદુ નિષ્ક્રિય હતા તેમતે નવીન બળે! જગાડીને 
પ્રૃશ્તિમા દોર્યા એમ તેમણે સ્વીકાયુજ છે. બુદ્ધિવાદના શળરૃપ સ્વાત- 
શયશાવને તેમશે અ ગેજી ડેળવણીને1 સ્યાંચીભાવ કલો છે. હિ ફુએની 
પજૂતી કેળવશી તેતે નેરમ પાડવા તરદ હતી ત્યારે યુરોપની સિક્ષશ્ટે 

ગ્રણુધ્ી તેતે પાળે-પોષે છે એમ કહીને તેના શમથતમાં હિદુ 
સમાજમા આની વામાગ ત્તરીકે અતે પુરુષતી સ્વર્મી તરીકે થતી 
ગણુનાને તેએ આગળ પરે “છે. નર્મદે રાગરૃત્તિતિ વધતી જેઈ ને 

. વિશાગ્તો બોધ કર્યો હતો તેતે નવલરામ “ નકામુ પાણી વલોવવા 
જેવુ”' કહે છે.તદર નવા સાત છુદ્ધિ, ભ્ઞાવ, જોત્ત તે પ્રતીતિ એ સના 
આપણી જૂની વાતોથી વિરુદ્દ છે અને પોતાતુ' અમવમાં- 

* કએ “નવથગ્'થાષલિ” (તારણ), પૃ. ૪૬૮ 

* એનન, પ. ૪૭૦-૪૭૫ 

ઝંડ એનન, પૃ, ૪૭૪ 
૧ 
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આણુવા તનવાર પકટી ઊશા રહેલા છે એમ ઠહીને છેલ્લે તેઓ 
ત્રશ કરે છે કે “ આવા વિરલ યોગાવતુયાગે સુધારો ઊભો! યાય 
ને ઉચ્છેદક રૂપ પકડે એમાં શુ આદ્ષ?'* આમ, ઉચ્ઢેદક 

સુધારાતુ' મૂળા બતાવતાં, ન્યાં સુધી અગ્રે કેળવણી 
છે «મા સુધા સુધારો મહેવાતો એવું પ્રતિપાદિત કરવા ઉપરાંત 
નવલરામે તેતે! તાત્તિક વિચાર કર્મો નથી. નવવગમે આ સુધારાતું 
ઇતિહાસરૂપ અધૃરૂ' વિવેચન લખ્યું તે જ અરમામાં જુવાત 
શશિલામ્રે સુબઈના “ ગુજરાતી સે!શિયલ યુનિયનમાં સુધારાને 

જુદી જ «ખે વિચાર કરીતે વિધવાવિવાદની ચર્ચા ચવાવી હતી ને 
જની આર્ય સસ્કૃતિતા પ્રકાશમાં નારીપ્રતિદાતા આદર ૨જ 

કયો હતો 

નવલરામે દર્સાવેલાં ઉચ્છેદક સુધારાનાં ૭ લક્ષણોની સામે 
ગશિલાલે સરક્ષક સુધારાનો પક્ષ મૂકયો છે. તેમણે “જગતના 
સામાન્ય જાન'તો અસ્વીકાર ક્ષો નથી, પણુ આત્મસાનનુ સર્વે- 
પડ મરત્ત સમત્વવ્યુ છે. “બુદ્ધિવાદ'ની ઉપેક્ષા કર્યા વિતા 
-શાસ્તરપ્રામાણ્યતે। પુરસકાર કયો છે બતે “ જનસામાન્યભાવ 'ને સ્થાને 

વિશાળ એકથભાવને। ઉપદેશ કરીતે અદ્દેત ગિદ્દાન્તને , સુધારાના 
વ્હધ્યમાં સ્યાપવાને। પ્રયત્ત ક્ષો છે. નવવરામે બતાવેલા “ જન- 
વિરોષશાવ'તે મણિલાલ અધિકારકરેમ અનુસાર સમજાવે છે. 

૨ાજકીમ સ્વાત”યની શાવનાને મશિલાલ ઉમળકાભેર આવકારે છે; 

પણુ વ્યક્તિસ્વાત ત્યતા સૂરને તેઓ સવાથી અતે અહ'તાવાદી 
નીતિના સૂસનરૂપ ગશે છ. સ્્રૌપુરૂષસમાનતાને સિહાન્ત તેમને 
માન્ય નથી. ઉશયના પ્રરૂતિભેદ્તુ' પૃષકકરણુ કરીતે તેએ આ ભને 
પુરૂષતે એકખીન્નનાં પૂરક તરીકે સ્થાપી બતાવે છે. ઔવિવષમક 
પ્રાચીન શાવનાતે પુનઈવિત કરીને મશિલાલે તેતે વામ એટવે મૃદુ 

મન ઝ.,પુ ૪હપ 
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અગ રૂપેઘટાવી છે. વળી તેમના ઉપદેશતુ” ધુવ સૂત્ર વિગામ એટલે 
રે પ્રરૃત્તિમા નિર્શત્તિ છે. સમણિભાવનાતે સતત લક્ષમાં રાખીને 
સર્વકલ્નાણુ સાધવાના ૪૪ હેતુને સિદ્દ કરવા સારુ કેન ॥ પરમાથ 

ભાવના મ્રહષુ કરવાને બોધ તેમણે ડર્યા કર્યો છે. તેઓ પ્રારબ્ધને 
માતે ટે, પણુ કત'વ્યપ્રેરક ભાવના તરીકે સિહાન્તતુ ઉદૃખાોધત 
કરીને ષરમાર્યને વિશેષ મહત્ત્ત આપે છે.. પારમાચિક સુખને 
વિચાર રાખીતે તદતુસાર શુદ્દ આચાર પાળવાતી તેમણે વારવાર 

હિમાયત કરી છે. ટૂ કમા, મણિવાતને। સુધારાવિષયક ઉપદેશ તત્ત્વત* 
ધર્મોપદેશ જ બની રહે છે ઉચ્છેદક સુધારામાં બાલ્ર દણિ પ્રધાનપદ- 
પામી હતી, તો! મણિલાલે સમન્નવેમ ગઝૃહધમ અને સમાજ્ધર્મમા 

મુખ્યત્વે આંતરદણિ કામ કરે છે ધમને જીવિતના કેન્દ્રમા રાખતાર 
મણિલાનતે। સુધારાવિષષક વિચાર સહેજે તત્ત્વત્ઞાનતુ સ્વરૂપ ધારણુ 
કરે છે. 

મષિલાવતુ આ કાય ઉત્તર નર્મદની સાથે ન્નેડાઈ નાય છે 
એ ખરુ, પણુ તેમના પર નમદની અસર પડી હતી, યા તો ખીજ 
રાઇના અતુસરણુ રૂપે તેમણે સરક્ષક વિંચારશ્રેણીને અપનાવી હતી 
એમ કહેવુ' તે અન્યાય્ય છે. સુધારક્રોનીં સામે મોટાઈ મેળવવા 

અને અતુયાયીઓ દ્વારા વાઠવાહ કહેવરાવવા સારુ મણસિવાલ સુધારા 
વિરુદ્દ ઊભ્ઞા હતા એવી સ્પછુ યા અસ્પજ માન્યત! સુધારક વર્ગમાં 
ગ્રચલિત હતી. * પણુ તેવાત સાચી નથી. અગાઉ ન્યુ તેમ, પૂ્વ-- 

* *ભૂદ્રભદ્રમાં તેમન્ન મણિલાંલ-રમણુભાઈ-વિવાદોમાં આના પડઘા 

અનેક સથળે પડેલા નતેવા મળે છે. નમૂના તરીકે “શદ્રસદ્ર' મા વવ્લભરામને 

ઉદ્દીણીતે ક્હેલા નીચેના રાબ્રા જુઆ “વતવભરામ, આળજઠાલ ત્તે 
ગુજરાતમાં આય” પક્ષ તમારા વડે? દીપી રહ્યો છે બોાતનાર, લખનારા 
છ્ોન્ત છે, પણુ વિદ્દત્તાભરેલી દલીગો આધી આવય પક્ષતુ' સમથન તમે જ- 

કરી રડે? ઝે. (૪ ૨ર)? 



૧૫૮ પ્રર્દરેણ ત્રીજી 

પશ્ચિમના તત્વજ્ઞાનના પોતે કરેલા તતસ્પ્શ[ અતે તુલનાત્મક અભ્યાસથી 
તેમતુ* સુષારાનિષિયક દદિળિ*દુ ઘડાયું હતું. બીશ્તએની માફક 
મણિલાલ પણુ પહેલાં નાસ્તિક હતા. પોતાતી મેળે મતન કરીતે 
તેમણું પાતાના ચિતનમાથી સુધારાવિષયક નિષ્યુપે! તામ્વેલા છે. 
“મરુ' જેતા, એમતે પાની તરફથી એટલુ' દુ ખ હતું કે સુધારક 
થવાતું વલણુ તેમનામા! ન્નગે તો તે સ્ત્રાભાવિક ગણુવુ* જઇને. 

પણુ તેમ થવાતે બદલે ચમડાતીન સુધારાની તાત્વિક સમીક્ષા કગ્વાની 
તેમતે ઝરણા થઈ તે તેમની શુદ ધર્મજિઝામાં અતે 
દૃઢ તત્ત્વાનિષ્ઠા બતાવે છે. 

જે વખતે રાજકીય સુધારે પહેલો કે માસારિક સુધારો એ 

ગ્રશ્ર ચર્ચાતે] ઠતો તે વખતે મપિલાલે શે બન્નેના મૂળમાં રહેલા 
ધર્મતા સુધારાતે અગ્રસ્થાન આપવાનુ દ૬ૃણિબિદુ મૂપ્યુ હતુ, 
"વળ નવીનતે કે પ્રાચીનતે સ્વીકાય* ગષ્યુવાતે બદલે ઉભયથી પ૨ 
એવા અવિકૃત સત્યતે લક્ષીને તેમણે સ સારસુધારાનુ મૂલગત તત્ત્ત 
રોધવાતો પ્રયત્ત આરભ્યો હતો તેમ કહેવામાં સાતવ સ્વભાવ 
અને ઇતિહાસને તેમણે માગદશક પ્રમાણ તરીકે રવીકાર કર્યા 
હતો. આ દણિએ સસાર અતે રાન્યના પાયામાં રહેત ધમ'તત્ત્તના 
નિણુંયતે! સુધારાતે અગે નિર્દેરા કરતા તેઓ લખે છે ર 

“આ જગતમાની એક વાત લેવી તે બીજ પડતી મૂકવી 
એને અમે સુધારો કહેતા નથી માણુમના પોતાના સ્વભાવનુ* 
પૃથછ્ર્ણુ કરી ન્નેતા, તેના સ્વભાવથી જે તેનું ખરૂ સુખ ઠરતુ હોય 
તે સુખ તર૬, જેટલે દરને જે વાત ઉપકારક હોપ, તેશ્ધે દરજ્જે 
તે સારી કહી શકાવી જેઈએ.” * “જેવો પરમ સુખનો આંકાર 
તૈવી% માણુસોની પ્રવૃત્તિ ...જેવી પ્રરૃત્તિ તેવા જ સ સાર્ અને 

* સુ ગ,પૃ ૨25૫ 
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રાન્યધરમ પૃસુ, યારે ધમ'સ્વરૂપ નકી થાય તમારે જ પ્રજૃત્તિ એટલે 
સસાર ગતે રાન્યતુ' રૂપ બાંધી શકાય,” ** 

પછી એજ ભૂમિકા ઉપર તેએ સુધારા” પોતે માનેલું તત્ત્વ 
અતે સ્વરૂપ સપણ કરી આપે છે, તેએ! કહે છેઃ 

“સુધારાનો અથ* ફુ' મારે પોતાતે માટે એટલે જ માતુ ષક 

3 ઘણા માણસોની જે પ્રકારે એકતા થાય અને તેથી આખા 
સમૂહની ઉત્તરોત્તર કામ સાધતાંતી' ચક્તિ વધે એવાં જે સાધતા, 
સાહિત્યો, વિચારો ઇત્યાદિ હોય તે સુધારો છે. સધારાનુ' તત્ત્વ ૬” 
એકચ, એકતા, સપ એમાં સમજુ છુ'...તાતો તોડી નાખવી, 
લગ્નની મર્ષાદાનુ' ણ્લ્લ'ધન કરવું, મિશ્ર વ્યવહાર ચલાવવો, એ 
આદિ સુધારા કેવલ શરીરસ'બ'ધના જ સુધારા છે. એ વાતો ન જ 
કરવી, કે થાય તો પણુ અનિજ છે એવું હું કહેતો નથી, પણુ 
સુધારા એથા જ થતો નથી, સુધારાતુ' એ ચિજ્ન પણુ નથી. 

સધારો તો મન અતે મતતું' એક થાય, વિચાર અતે વિચારનુ' 
કૌકષ યામ, કર્તવ્ય અતે ક્તષભીતુ' ઔક્ય થાય, સવ'તું લક્ષ 
એકની એક ભાવના ઉપર રહે, એવો વખત' આવે ત્પારે જ યાષ 
છે એમ હુ માતુ છુ'.”1 . 

બામ, પોતાની પ્રિય અભેદભાવનાતે મણિલાલે સુધારાના 
“તત્ત્વ રૂપે ઘટાવી આપી છે. “તમારે સુધારો કરવો! હોય તો આ 
અમેદભાવનાને વધારો, અતે સમજે અતે સમશવો, એતુ' અતિ 

ઉચ્ચ સ્વરૂપ આગળ ધરી પ્રાણાર્પણુ કરવા સુધીની એની ભક્તિ 
સર્વ'તા હેદયમ્રાં ઉપજાવે! ' એમ તેમનુ' સખ્ય ઉદ્બોધન છે. જે 
વસ્તુથી મતુષ્મ મતુષ્ય વચ્ચેના વિચાર, લાગણી 3 આવેશમાં ભેદ 

* સુ. ઝ., પ્ર, 244 

3 એજત, પ. ૨૭૦-૩૭૧ 
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પડે તે તમામ તેમતે તે મતે “એટી ને હાનિકારક કુધારારૂપ” છ. 
જેતાથી ધર્મમાં નવા અતે નકામાં પંથ પડે તે ધમને, જેનાથી 
સમાજમાં નવા નવા ફાંટા પડે તે ગમાજતે અને જેતાથી રાજ્યમાં 

નવા નવા પક્ષ ઊભા થાય તે રાજ્યતે હાનિકારક છે એમ તેએ 
ભારપૂવક જણાવે છે. તેઓ કહે છે કે “ મતભેદ એ વાત કેઈ પણુ 

દશની વિધાસમૃદિની યૂચક છે. પણુ મતભેદતે સઠહત ન કરતાં દય 
અને ભેદ વધે એ તે દેરાના કુધારાતુ” પ્રથમ અતે મુખ્ય લક્ષણુ 
જ્ે.'* આ અભેદભાવના ભારતના જ નહિ, સ દેશના પ્રાચીન 
ધમૌમાં રહેલી છે. તેતો બિગાડ થવાથી કુધારા વષ્યે! છે. તેની 
પુનઃ પ્રતિષ્ઠા થાય તેમાં ગુજરાતને! કે હિ'દુર્તાનતો જ નહિ, પણુ 
જપખી દુનિમાતો સુધારો છે એમ મણિલાલ ગ'ભીરપશે માનતા હતા. 

આ ભ્રાવનાતે કેન્દ્રમાં ગાખીને તેમણું મવ સામાજિકે પ્રશ્નોની 
વિચારણા કરી છે. “નારીપ્રતિષ્ઠા'થી તેતો આર'ભ થયે! હતો. લગ્ન 
સમાજમસુધારાનો પ્રાણુ પ્રશ્ન હતો. મણિલાલ તેમના પુરાગામો 
તેમજ સમકાલીન સુધારકોતી માફક બાળલગ્નને તિરસ્કારતા હતા. 
સીકેળવણીની તેમણે નિઃસ“કોચ હિમાયત કરી હતી. સાતિબ'ધનો 
પણુ તેમને ઈટ નહેોર્તા. સુધારાતી લમળગ બધી જ કલમે। તેમની 

 ભદ્દિતભાવનાતે ઘણે અ'રો માન્ય હતી. વિધવાવિવાહને! પ્રશ્ન એક જ 

ગજા દતે, જેમાં સુધારાવાળા સાથે તેમને મતભેદ પત્યો હતે!. 
દ 'સેઓ ઔપુરુષસ્વભાવભેદ્ને સૌપ્રથમ આગળ ધરીને એ પ્રશ્નની ચર્ચા 

આરલે છે. તેઓ સ્ત્રીને પોષક શક્તિ ને પુર્ષતે ઉત્પાદક રાક્તિ 
તરીકે ગણાવીને બન્નેના રારીશિક અતે માનગિક બ“ધારણુમાં રહેલો 
કરક તારવી બતાવે છે. ઓની શરીરરચના એવી છે ' તે બહારનાં 
કહેર શ્રમવાળાં કામ ન ઢરી શકે; પુરૂષ બહારના કામ માટે નિમિત 

છે. બાળ-ફછેર આઔતું મુખ્ય કામ છે. તેથી તેનુ* માનસિક ખ'ધારણુ 
ન્---------------------------- ન 

૧ 
* સુ. ગ, પૃ, ૩૭૪ 
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શાંત, પ્રદુલ્લ અને આન'દી અસર ઉત્પન્ન કરે તેવુ હોય તે 
સ્વાભાવિક છે. ર્રીની રસેન્દ્રિય પુરુષ કગ્તાં વિશેષ તીવ્ર હોવાથી તે 
પ્રેમવૃત્તિમાં પુરૂષ કરતાં ચડિયાતી છે. રીની માતા તરીકેની મહત્તા 
રસેન્દ્રિય કેળવવામાં રહેલી છે. “ પુરુષ શારીરબલપ્રધાન છે, ઓ 
સાતસિકબલપ્રધાન છે' એમ કહીને મણિલાલ બન્નેને એક બીનાં 
પૂરક તરીકે સ્પાપે રે, વળી પ્રત્યેક મ'ડળની નીતિનુ' યત્ર ઓ છે 
એટલે સ્રીના રક્ષણુની જવાબદારી પુરુષતી છે. * 

પ્રેમ દારા પરમ પ્રેમમાં લઈ જનારી નારીતે સનાતન ધપ'- 

નીતિ અતુસાર શિક્ષણુ આપવાની મણિલાલે સાવેશ હિમાયત કરી 
છે, એટલુ જ નહિ, તેને અ'ગે તેમણે એક સુ'દ? યોજના પષ્યુ ધડી 
કાઢી ઇતી. કમ'તાન, વ્યવહ્ારસાન, નીતિસાન અને ધમ'સઞાન તેમણે 
સમજાવેલ નારીશિક્ષાના સિદ્ધાંતના મુખ્ય અગ છે, સ્ત્રીના ભરણુ- 
પ્ોષષ્મુતી જત્રાખદારી પુરુષતી હોવાથી તેતે વેપાર, મત્રશાસ્તર વગેર 
ધ'ધા શીખવાની જરૂર તેમણે બતાવી નથી. પણુ %હ-ઉવ્રોગાની. 
જાણુકારીની તથા વિવ્વાભ્યાસની સ્્રીઓ માટે તેમણે ખાસ ભલામણ 
કરી છે. બ્યવદારસ્ઞાન એટલે ન્નતસુધારણા તેમજ સગાસ'બ'ધી અને 
જગત પ્રત્યેના કર્તવ્યની સમન્દારી, પ્રત્યેક કન્યાએ ભાયા, ગણિત, 
દૃતિડાસ, ચારીરવિધા, ઔષધવિવ્યા, માનસરારત અને વ્યવહારુ. 
અથરાસ્ર એથ્લા વિષયોતો અભ્યાસ તો ડરવો ૪ જેઈએ એમ 
શશિલાલને। આશ્રહ છે. ખરું નીતિજ્ઞાન પાઠ ગોાખાવવાથી કે મારના 
ભયથી નહિં, પણુ માગાપ-ચિક્ષકાદિ વડીલોના આચારયી જ મળે 
એમ તેમણે ભારપૂર્વક કયુ છે, ધર્મસ્ાનતુ મહત્ત્ત સૌથી વિમેષ છે.. 
ત્ર્શતમાત્રને હેતુ તિંશ્રિત કરવામાં અને તેતે! અતુભવ--પરમાત્મભાવ 
અતે પરમાન'દ--કરાવવામાં ધમસજ્ઞાન જ સહાયભૂત છે પ્રેમાદિ 
નુસિતો! કમિક વિકાસ સાધીતે વિવાચિતી જાતે જ ધમતાન પામે. 

* *શ્રણિલાલના ત્રણ લેખે? (જુ. વિ. સસા), ૪ ૨1૭-૨૨૮ 

યૃ૧્ 
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તેવી યોજનાની શિક્ષણુક્રમમાં ન્તેગવાઈ થવી જેઈ એ. આમ, અન્યાત્ય- 
વિયારત્રહણાથેં બાષાતાન પ્રાપ્ત કરોને બુદ્ધિનિ ઉત્તેજક તેમજ 
નીતિવધક, ધર્મ'યુક્ત, બ્રેમપોષક ત્તાત સ્રીના ચોગ્ય સ'સ્કારઘડતરને 
માટે મણિલાલે આવશ્યક ગણ્યું છે. * 

સમાન કેળવણી પામેલા પુરુષ સાથે સરીતું' લપ તેએ! ઇજ 
ગણું છે. લમ વખતે પુરુવતી માકક સ્રી પણુ સુસ ગતિ ને સદ્બોધ- 
યુકત ચિક્ષણુ પામેલી હોવી જેઈ એ; નહિ તો તે માતૃધર્મ અને 
પતતીધમ યથાયોગ્ય બજવી શકે નહિ. પાગ્કાંને પોતાનાં કરવાની 
ળવણીની સાથે સાથે ભૂતમાત્રને આત્મવત્ ગણુવાને હદયવિસ્તાર 
%ળ્વવી એ પરિષણુયનની ઉચ્ય ભાવના છે. લમમાં વય, સાન અતે 
અચ્છા એ ત્રણુ બાબતો પર લક્ષ આપવાનુ' તેએ કહે છે. તેમણે પુરુષને 

સાટે લસને ચેગ્ય ઉ'મર પચીસ વર્ષની તે સ્રીને માટે સોળ વષ'તી 
ગણી છે. પ્રેમ એજ લગ્નને! નિયમ છે. ચાર આમ્રમતી 
ચે જતા પણુ તેને ઉપકારક છે. માણુસ માણુસને। સમાગમ ઉપજીવિકા કે 
પશુશ્ૃત્તિના સતોષ અથે નથી, પણુ ધમ્ષ્પ્રેમરૃત્તિના સ'તાષ માટે 
છે એમ બતાવીને મણિલાલ લગ્નને અખડ કરાર રૂપે નહિ, પણુ 

પવિત્ર ગ્ર"થ તરીકે ઓળખાવે છે. વડીવોતી શુભેચ્છા ને આજ્ઞા 
આપ કુટુ'ભમાં શિરેવ'૧ છે, પણુ તેની સાથે પરણુનાર આ અતે 
પુરુષની પરસ્પર અતુમતિ આવરમક છે, વરતી પસદગી અમુક 
પેટાસાતિ કે વતુ'લમાથી જ કરવાતે બદલે વિરાળમાં વિશાળ 
ચમૂઢમાંથી કરવાનું તેએ સૂચવે છે આ બાબતમાં ચાર વણેુતી 
સર્માદા ન્નળવવા ઉપરાંત તેએ ખીન્ન મ્શા બધતને। સ્વીકાર કરતા 
નથી. વળી ઊચા કુળની પસદગી કરતી વખતે જન્મની કુવીનતા 
ન્તેવા કગ્તાં વિદ્યા, ધન, સુશીલતા ૪ત્યા૬િ ગુશઞાવાઝા કુર્ડુયને કુલીન 

૧ “એજ્ન્?, ૫ ૨૪૩ ૨ 
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મણુવાતી તેમશ હિમાયત કરી છે. * નથી લામતું કે મગિવાવતે! 
લગ્નવિષયક સિહ્ધાત ઉદાર છે ? 

આ ખાદશ'નતે અનુસરીતે જેર લગ્ન કરેલા હેય તેતે માટે 

તેમણે પુનલ'ગ્ત નિવિદ્દ ગણ્યાં છે. વિધવાતે માટે વિવાહ કરવાના 
ન્રણુ મુખ્ય હેતુ છે: ઉપ્જીવિકા, બાળકની મ ભાળ ગમતે વિષય્- 
લાલસાન આ ત્રણે માણુસ અને પશુ બન્તેમાં જ્નેત્રા મળે છે. 5મ 
-એ બન્નેનો વિભાજક ગુણુ છે, યોગ્ય શિક્ષસુ પામેવી આને ક'ઈ 
નને કઇ ઉષછીવિકાનુ' સાધત સમાજમાથી મળી રહેતુ" ન્નેઈએ 
અતે નિરાધાર વિધવાને સમાજે આશ્રય આપવો નેઇ-ો. પણુ તેતે 

પચશૃત્તિતે ઉત્તેજવાની ૬૨૦૪ પાડવી ન જેઈ એ. એક અચલ વગ્નતી 
પવિત્ર ભાવના પુનલગ્તથી ખ"ડિત થાય છે. પજુદ્ત્તિતે સ'યમમાં 
રાખોને પિશાળ પ્રેમભાવ કેળવવાતે હેતુ પણુ તેનાથી માર્થા નાથ 
છે. જે દેશોમાં પુનલગ્નની છૂટ છે ત્યા પણુ સુતર્લગ્ત ન કરવામાં 

પ્રતિષ્ઠી મનાય છે છૂપો અનાચા૦ અટકાવવા સારુ પસિદ્ અનામાર્ને 
શ્ાક£ આધી સાપવા ર્તા આઅતાચાર ત ફરે સેવે! ઉપદેશ શં ન 
કરવા? આમ દલીલ કરીતે, મણિવાલે કૈનળ વિધ 2 પડતો જ 

-નહિં પષ્ત વિધુગ્ના પુનત*ગ્નતતે! પણુ વિરોધ કષા છે. 

અરી' સમજવેલે। લર્તતે! આદશ સમાજમાં પગાત્તાો ન 
રાય, વ્યા ખાળલગ્તતી પ્રયા પ્રચલિત છે!ય, «૦1 લગ્નની ભાવનાનો 
ડો પણુ બાળાએ ન્નણુતી ન હેય અતે ન્યાં ૬ચ્છા ડે 
સ'મતિતો અનાદર થતો હોય ત્યાં કૈધવ્યતો ભોગ બતેલી બાળાઓને 
સુનર્વગ્તથી વચિત રાખીતે મરણુ પયત ડૃઃખત્ા સખડવા 
રવી :--એવે। મજ કરનારને મણિનાલષે આપેલો ઉત્તર તેમનુ મુનવષસ્ત- 
વિષયક દદ્િનિ*દુ વિરોષ સ્પ કરે છે. તેએ ડહે છે : 
ક *- સ તેષે,”, પૂ 2૪૩-૩2૮૮ 

જૂ “એકત, પ. રપ૬-રપ૫૯ 



૧૬૪ પ્રકરણુ ત્રોજી” 

“સ વિવલ્ય વિષથૌવપવ્ર થવા દે; આવાં દુઃખતે માટે પુન- 
લ'ગ્ત પણુ યવા દો, આમ કહેનારા પારકી દાઝ નણુનારા દયાશીવ 
જનસમૂહુતે અમે સર્વારો અનુમોદન આપીએ છીએ; પણુ એટલુ” 

જ ક અમારો ખરો માગ" તો કહ્યુ તેમ લગ્ત કરી વૈધવ્ય 
ધમ' પાળવો! તે જ અતે અમારી દુ?ષત્તિને લીધે, અમારી નિમળતાને 
લીધે લેવો પડેલો પણુ હ્ષમાયોગ્ય અતે સવેગએ સહન ટરવા યોગન. 
રસ્તો પુનલગ્ન' * 

મશિલાલે સૈદ્ઘાન્તિક દદિએ પુતવિ*વાદતે। વિરાવ કથી 
હતો. પણુ અનિવાય* સ ન્તેગામાં તેતો નયા અપવાદ રૂપે આશ્રય 

લેવામાં આવે ત્યા તેમણું તિરસ્કાર નદિ, પણુ ક્ષમા અતે 
સહાનુભૂતિતી દૃજ્િએ ન્તેવાતુ વલણુ બતાવ્યુ છે તે તેમના 
સુધાગવિષયક વિચારોની ટીકા કરનારે લક્ષમા રાખવાની «રર છે. 

આમ, મણિલાલની સુધારક દછિ આતરિક એટલે કે હુદય 
અને ચાન્ત્રિતા સુધાગ ઉપર્ એકાત્ર યયેલી હતી તે સ્્પદ્ટ છે. 
સુધારાત્રાળાએ એનાથી ઊલટા કરમ અખત્યાર કરીને બહારના 

સુધારાથી આરભ કરીતે-એટલે કે તાતન્નતનાં બ'ધતો તોડીને, 
ઔનતા સમાન હકતી વાત કરીને અને વ્યક્તિસ્વાત 9મતે! વાદ 

ઉદાવીતે આંતરિક સુધારા--એટલે કે નીતિરુર્ટિ, ધમ*શુદ્ધિ અતે 
ઇવનની ભાવનારુહ્િ--તરફ્ વળવાતુ કડેતા હતા તે મણિલાલના 
તત્તતાનતે માન્ધ નહોતુ. તેમના અર્દ્દત મિદ્દાતમાં મ'યમને 
પ્રાધાન્ય મળતુ હોવાથી તેમણે નવીતે!તી ઉચ્ડંખવતા અને સ્વાયજ 
પરાષણુતાને વખોડી કાઢી છે. તેમણું ધમ*દણિતે સુધારીને તે 
મુજબ આચારેો ડ્રેરવવાતે! બોધ કયો હતો. તેમને મતે ધમ*- 
સુધારણા એટલે જુદા જુદા ધર્મમાંથી પોતાતે અનુકૂળ કલમો 
ગોઠવી કાઢીને નવો ધમ ચલાવવાની નહિં, પણુ આગળ ન્ેશું 

* સુ ગ,પૃ ૩૨૮ 



સમાજ, શિક્ષણ અતે રાજકારણ શૃદ્પ 

તેમ, પ્રાચીન ધમ5શાવનાની સમુહારક પ્રરૃત્તિ હતી. એટલે તો 
તેમણે સમાજના બ'ધારણુ અને સ્ીપુરુષસ જધ પરત્વે જડ થઈ 
ગયેલી રૂઢ પ્રણાલિકાઓતે તત્ત્તતો સ્પર્શ આપીને સુધારવાના 
પ્રયત્ન કચ હતો. નમંદતા કાર્યનદ અનુસ'ધાતમાં પોતાતી પ્રવૃત્તિતો 

*%હ્લેખ કરતાં મણિલાલે “ હાલનો જમાતો જૂના સુધારાને મૂકીને 
કાઈક હિ"દુ ધર્મની છાયા હોય તેવા સુષારા તરફે વળે છે? એમ 
કહ્યુ" હતુ તે પણુ આ હેતુતે અનુલક્ષીને જ. સમાજ અનેક 
-વ્યક્તિઓને। બનેવો છે એમ કરેવાતે મધ્વે તેએ પ્રત્યેક વ્યક્તિને 
અખડ શરીર૩પ સમાજતા અ'ગ તરીકે ઓળખાવે છે અને હકતે 

દવે કતષ્જ્યે આગળ ધરે છે. મમાજજીવનતા દરેક પ્રશ્નને હલ 
કશ્વામાં તેએ આ દજછ્ધી જ દોરાય છે. 

પતે માનેલા સુધારાનો ઉપદેશ કરતા મણિલાલે સુધારક 
ગણાતા વર્ગની વિચારમ્રેણીતે વિરોધ ડયો છતો તેની સાથે પ્રાચીન 
વછેમોા અતે રઢિઓની પણુ ટીકા કરી હતી. આને લીધે નવીતોનતી 
માફક પ્રાથીનપ'થીઓનોા રોષ પણુ તેમના ૫૨ ઊતર્યો હતે. 
*સત્જ વર્ ધીજ્ષ્િ? એ મણિલાલનતો ષ્યાતમત્ર હતો. “પ્રાચીન 
અતે નવીનતે। ભેદ માની? * એકને વળોમવા કે બીજને પ્રણમ્વા' 
તઓ પ્રરૃત્ત ચતા નથી. “ સારે આમાતેો એકે પક્ષ “ મારો? નયી, 

સત્ય જે જણાય તેતો “હુ? છુ. વહેમ, ઢૉગ, અનાચાર, કુઠિવતા 
ગએ ખધાંતે ઉભય પક્ષમાંથી તજવાનાં છે, ઉભયમાં સત્ય છે, તે 

નિષ્પધ્રપાતથી સ'ચાજી “પરમ ભત્યતે1 આકાર સમજવાને જે ” 
અમ તેમણે કહ્યુ છે તેમા ધશે। સત્યાંચ છે. પ્રાથીન અને નવીત 
બનેનુ* અવલોકન કરીને ઉભયના સારતત્ત રૃપે પોતાનું” તાક્વિક 
રદિનિદુ તેએ ગજ કરે છે. પમ્દેશગમન, સ્ત્રીકેળવણી, લરનમા 
સ્રીપુરુષતી સ મતિ, બાળઝમ્ન, કન્યાવિકય તથા સાતિભેદતે નિષેધ 
શેરે સુધારાઓ સધારકોની સાફેક મણિનગાલે પણુ ઇચ્છયા હતા, 



શદ પ્રટરણુ ત્રીજી” 

એટલુ જ નહિં એ બધાને તેમણે મોદ્યાક પ્રબોષ્વા પણુ હતા. * 

શ્રી આનદશકર્ કુત વાનખી રીતે જ પૂછે છે કે “ આવા ઉત્સાટી 
અને પ્રો? સુધારાના લખાણ એક પણુ “સુધાનવાળા 'તી 
કનમથી નીકળેલા બતાવરો? ”[ પશ્ચિમનું અવુકન્ણુ કરીને પ્રાચી- 
નતે। સદતર નાશ કરવા નીકળેતા નવીતેોતે મગિવાવે પ્રાચીનતા 
અતેક મ્રાલ્માશો। બતાવીતે અટકાવ્યા હતા, તો બીજી તરફ જૂતી 
વિચાગ્યરણીના લોકેતે વહેમ અને ર્હિના ત્યામ કરીતે સત્યાસત્યતો 
વિવેક કરવા ગ્રેર્યા હતા નયષીતે।નતી માકક એકાકાર વર્ણ વ્યવહાર 
તેમને માનક હતો, પણુ ચાલતી સાતિવ્યવસ્થા ગુપ્ત રીતે તોડવામાં 
એમની બિનકુલ સ મતિ નહોતી વહેમમાત્ર તેમને ત્યાન્ય હતા, 

પણુ “વહેમ શખ્દતો નવીતોએ કરેતો અથ' એમને ગ્રાલ્ર નથી 
દા1 ડરવાથી કે બાહમાણુ જમાડવાથી પાપ ટળે એ વાતને તેઓ 

મનવીનતોની માફક ખોરી માને છે, પણુ કર્મતોા નિયમ અને પ્રારખ્ધા 
“દિવ્યનરથાતે તેએ સ્વીકારે છે નિરાકાર અપરોક્ષ સાનને જ તેઓ 
પૂણ તત્ત ગણું છે, પણુ સારાર મૂર્તિની ઉપાસનાતે! અનાદર 
કરતા નથી દેહદ્મન અતે કજક્રિયાતો પુરસ્કાર નહિ કરવા છતાં 
તેએ ચેતન અને મનોગલની પૂણુ સત્તા તથા રાજ્યોગતું અસ્તિત્વ 
સ્વીકારે છે. પ્રેતાવાહનતે ખોડ, તરકટ, જડું , ભમ કહેન1ામાં “રસ' 
ધરાવનાર, નવીન પ યતા આચાય, પ્રે! હક્ષલીની તેની ખાતરી 
કરાવતી વખતે વ્યક્ત ચતી ઉદાસીનતા તેમને અનાદર્ણીય છે, તેમ 

ન જીઓ “ખાળલગ્ન' (સુ ગ,પૃ ૩૨૨), “સુષારા' (સુ ગ. 
પૃ. 8૫૪), “નવીન અને માચીત? (સુ ઝ, પ ૩૭૫), “પ્રાચીન 
અને નવીન (સુ ગ, પ ૩૮૦), “સક આવરયક સ્પષીશર્ણુ' 
(સુ ગ, પૃ ૩૮૫), “નતા રિવા ખોટા છે?' (સુ ગ. 
પૃ ૩૯૮) અને “સજ્ઞાતિબધન નીતિને પુષ્ટિ આપતારુ છુ ?* 
(સુ ગ,પ ૪૦૬) 

& *સાહિવ્યવવિચાર' (બીજ આ ), પૃ ૩૮૦ 



ક 

સમાજ) શિક્ષણ અતે રાજફાગ્ણ ૨૬૭ 

જાહાશુને વિષ્ણુતુઃ સુખ ગણીને તેના વચનતે વેવ્વાકય માનનાર 
માચીને1 પ્રત્યે પશુ તેમતે અણુમમે! છે. * નવીનતા અતે પ્રાચી- 
નતાનુ' તેમણે કરેલુ” પૃથક્કરણુ એસના અ મધ્યમાર્ગી વવણુર્માં 

ગૌગ્વ અને ઉદારતા પૂરે છે. તેઓ કહે છે : 

“નવીનતા એ પૌરૂષ, પરાકમ, સાહસ, સ્વાત ત્ર્યતો માંગ 
છે પ્રાચીનતા આલસ્ય, સ્થિરતા, જડતા, પારત”્યતો માગ છે. 
ઉવ્વોગ અને પ્રાર્ખ્ધતે1 જેવો વિરેધ છે તેવો નંવીનતા અને 
ત્રાચીનતાતો વિરોધ છે. નવીનતા લાવે છે, ધાપ્ત કરે છે, ઉપન્નવે 
છે; પ્રાચીનતા પોષે છે, સાચવે છે, સમરે ઢે. વાસ્તવિક દણ્િયાો 

જેઈએ તે! પ્રાચીનતા અતે નવીતતાતે। વિરોધ નથી ઉભયે પ્રત્યેક 
વ્યક્તિમા સ્વભાવસિદ્દ છે, અતે આવસ્યક છે. વિશ્વનો નિર્વાહ જ 
તેમતાં યોમ વિના ચાય નહિ. યોગક્ષેમના નવીતતા અને પ્રાચીતતા 

ખે અગ છે ”3 

વૃત'માન કે ભ્રવિષ્યને સમજી, કર્ત્યની શે!ધ કરવાને! જે 
ઉત્નતિને! માગ' છે તે ધ્યાનમાં લઈ પ્રાચીન કે નવીનતેો આવર 
કરવાતો। વિંચાર તેમણે રાખેલે( હતો. અને એ ધોરણે જ મષિતાલે 
“અમારા છેૈદ્યતી પ્રીતિ હાવતા પ્રાચીન પક્ષ કરતાં હાલના નવીત 
પક્ષ ઉપર વધારે છે' એમ કલુ હતુ. 

નવીતે।ની વિચારમ્ેણી પ્રત્યે મણિવાથે દાખવ્યું હતુ તેટલુ” 
સદિપ્ણુ વણુંન નવીનોએ તેમના તરક્ બતાવ્યું નહોતુ". વિષવા- 
વિવાહ તથા લગ્તતા સ'મતિવયતે! કાયદો કરાવવા અગેની સુધા- 

રકાની રીનયાલે મણિલાલતે તેમની સાથે લાંયા વિવાદમાં ઊતરવાનો 
કૂરજ પાડી હતી. ત્રી. બડેરામજ મલતારીએ ૧૮૮૬ થી ૧૮૯૧ 

* સુ ગ પૃ ૩૮૬-૩૮૭ 

નં એન્ટન, પ. ૩૭૬ 
સઃ એજત, પ૫ ૩૮૫ 



૧૮ પ્રકરણ ત્રીજી” 

દરમ્માત વિધવાવિવાઠ માટે ઢાષદે કરાવવા તયા દિ'દુ કાયદામાં 

સગ્નતુ' સ'મતિવય વધારવા માટે આંદોલન ઊજુ' કયું” હતુ, જેતા 
પૂડધે આખા દેશમાં ફેલાવા ઉપરાંત “વિલાવતનાં વગદાર 
સ'ડળા' સુધી પહોંચ્યો હતો. મલતારીના આ પયત્નતો મલિલ્ાલે 

તેમજ દેશબરના સતાતત મ'ડળે ઉમ્ર વિરોધ કર્ષો હતો. વિધવા- 
વિવાદના કાયદ્ય સામે મણિલાલની દલીલ એ હતી કે ન્યાં 
વિધવાવિવાદ હજુ “ કત'વ્યતા રૂપે સિદ્ધ થવાની જ વાર છે' ત્યાં 
તે માટે કાયદો કરાવી “હિ'દુસ્ાતે માથે પથરો! મુકાવવે।!' તે યોગ્ય 

નથી. એકબે કે સોપચામ માણુસોના સુખ માટે આખા જતન 
સ'ડળના શુદ્ધ સિહ્ધાન્તાતે ધોકો! પદાંચાડવા એ વાજબી નથી. * 
વિષવાવિવા૯ માટે કાયદો કરાવવા અગેને! મલમારીને પ્રયત્ન થોડા 
વખતમાં જ નિષ્કળ નીવડયો, 

પછી તેમણે પીતલ કોડની ૩૭૫મી ટલમમાં લગ્નથોગ્ય 

કન્યાનુ' વવ ઓછામાં ઓછુ દરા વર્ષતુ' હતુ' તે વધારીને બાર 
વર્ષતુ' કરાવવા માટે, તેમજ ચૌદ વર્ષ પહેલાં પરશેલી કન્યા પણુ 
સાસરે ન જઈ શકે અને સગીર વય વટાવ્યા બાદ વરકન્યાતે લમ 

3૬ કરવાની મરજી થાય તે! તેમ કરવાની છૂટ આપે તેની ફાયદામાં 

જેગવાઈ મેળવવા માટે હીલચાલ ચર કરી. આના ગ્રતીકારરૂપે 
સશિલાલે હિ'દુ લસ્તુ તાત્તિક સ્વરૂપ સમતવતા લેખો લખ્યા 
હતા. તેમના વફતવ્યના સુખ્ય સુદ નીચે મુજબ છે : 

, (૧) હિ'દુઓતાં લમ તે કરાર નથી પણુ પવિત્ર ગાંઠ છે, ને 
તે કદાપિ છૂટે નહિ તેવી છે. 

(૨) હિ'દુ સમાજમાં એવા નિયમ તો છે ન કે લમ ગમે 
તેટલી ઉંમરે યાય, પણુ ગૃઠસ્યજવન તો ખરી યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત 
થયા પછી જ આર ભાય. 

* સુ 3. પૃ. ૪૮૩ 
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(૩) કન્યા ક્હતુમત્ી ચય તે સમયમા કન્યાને તેના પત્તિને 
સ્વાધીન કરવી નનેઈ એ એવે હિ'દુ શાને આદેશ છે. 

(૪) હિ'દુરતાન અતે તેના જેવા ખીક્ન દેશોની કન્યાઓના 
“શતુકાલતો! નિણુષવ ફ્રેન્ચ વિદ્દાન ડી કવાટર ફેછમકૃત “ તિપ 0 

8009૦૩૦૬ માં આપ્યો છે તે સુજબ, સલવાસ, દવામાન અતે 
આહારની અસર પ્રમાણે ૧૦-૧૧ થી ૧૫-૧૬ વષંની ઉમર છે. 

“જેમ જેમ સુધારો શ્વતશે તેમ તેમ તડતુકાલ વહેઘો આવતો 
જરો, એટલે એ ખાગતર્મા અમુક વવ એવે। નિયમ બદ જ નકામો, 
અગવડ બભરક્ષો તથા હાનિકારક છે.' આ બધુ* નેતાં આપણા 
નેવા ગરમ દેશતે તે। પીનલ કોડમાં દર્શાવ્યાં છે તે ધ્શ વષષ જ 

સાક્ક આવે. 

(૫) આવી બાબતમાં કાયદાની જ૩ર નથી કાયદો ગતિ પેદા 
કરી શ્રકતો નથી, તે તો ગતિને નિયમી રકે છે. 

લગ થયા બાદ ઉચિત વચે વરકન્યાને લમ પસદ ન છોય 
તતો તે ૨૬ કરી શકે તેને મણિતાલ “ ભયકર વાત' ડહીને વખોડી 
કાઢે છે. લગ્ત થયા અગાઉ પગસ્પર સમાગમમાં રહેનુ' ને પછી 
ઠીક લાગે તો! પરણુવુ” એ રીતતે તેએ નાપસ દ કરે છે, માબાપની 
પરીક્ષા તથા આન્ાતે તેમા તેમણું આવશ્યક ગણી છે. * 

મલબારીએ લેભા કરેવા આ સ'મતિવયના કાયદાના આંદોવને 
આપખા દેશમા ખળભળાટ મચાવી મૂકયો સુંબઈ, સદ્દાસ અતે 
અ'ગાળામા અનેક સ્થળ સજ્નાએ ભરાઈ અતે ચાખ્યા 
થવા લાગ્યા, મુબઈમા માધવમાગમાં મળેવી સનાતની દિ"દુઓની 

સભા સુધારાના ઇતિઢામમાં સૌથી વિશેષ પ્રસિદ્ધિ પામી ગઈ છે. 

%* અ શલમાગીતે હેહ્લેદ પ્યતન (સુ. ઝે, પ. ૦૨, “ઝટ 

ઉ, ગ, પ ૪૦૫), “આપણુ કતવ્ય' હતુ ગ , પૃ ૪૦૭) . 
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પાચ હજર કરતાં વધારે માણસોની મળેલી અ સભા તરકથી 
ગરકારતે સાફ જણાવવામાં આવ્યુ કે “ અમાર્રો (હિંદુઓના) લગ્ન 

સ'બ'ધી રિવાન્તેમાં સરકારની મદદ અમારે જરા પણુ ભેઈતી નથી.” 
સ સભામાં ન્યાયમૂતિં તેલંગ હાજર રલા હતા, તેમણે “ બાળલમ 
અને વિધવાવિવાદની બાબતમાં સુધારાની જરૂર અમે સમજીએ 
છીએ, પણુ તે અમારી મેળે જ કરી લઇશ" '-- એટલે સુધારા 

સૂચભ્યો હતો. સભાતા કાયવાહકોતી એ સુધારો સ્વીકારવાની ઇચ્છા 
હોવા છતાં બાંધાટ અને અવ્યવસ્થાતે કારશે તેમનાથી એમ થઈ 

શકયુ" નહિ, * આ સભાતુ ઠ્ઠાચિત્ર “ભદ્ટભદ્ર'માં દોરીને 

રમણુભાઈએ તેને મુજરાતી સા હેત્યમાં ચિરજીવ બનાવા દીધી છે. 
સુધામ્ક વગે" તેતી હાંસી કરવામા બાઇ રાખી નહેતી# માધરમાગતી 

જ સુ ગ.. પ ૪૨૩-૪૨૪ 

1 *ભદ્રેભક્ટ ' નો આર“સ જ એ સભાના ઉલ્લેખધી થાયછે શ્રી. નરસિહ 
રાત દીવેટિયાએ ૬૮૮૬ મા માધવબાગની સભા ભરાયાને! ' ભદ્રભટ્ 'માં 
ઉલ્લેખ છ તેને વિરો પોતાની તકલમાં આ મ્રમાભે નોંધ કરી છેઃ 
“૬૮૯૦-૯૬ મા &૪ટ ૦ ૮૦0૬૯૩૬ 311ની વિરૂદ્ધ થયેલા ખળભળાટ 

પ્રસ'ગે કુ'બઈમા માધવબામમાં સભા ભરાઇ હતી ત્હેને વિરો આ ઉદ્દેશ 

૨, સાલ નણીને બદવી લાગે છે.” સાલ વિરેનુ" નરસિ'હરાવનુ” 
આ અનુમાન સાચુ નથી. ૧૮૯૬ માં પીતલક્રોડમાં સ”મતિવય વિરો 
સુધારે સૂચવતે। કાયદો પસાર થયો તે ખરુ, પણ ત્તે વિરો આંદોલન 

છેક ૬૮૮૬ થી રર થયુ' હતુ' અને માધવબાગની સભા પણુ એ જ 
સાલમાં ભરાઇ હની તે મણિવાલે ઓક્ટો. નવે ૬૮૦૬ માં લખેલા 'લગ્ત 
“વિશે કાયદો ' એ લેખમાં સભાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પરથી, તેમજ 

*ઝાપહુ* કર્તવ્ય' એ લેખમાં “૧૮૮૬ સાં મુ'બઈની માધવખાગની 
શભાની અરકતા જવાબમાં સરકારે પોતે પણ આ વાત સ્પષ્ટ સ્વીકારેલી 
છુ" એમ સ્લ્ુ' છ તે પરથી ચોખ્ખુ" સમન્તય છે. આને માટે જએ 
કાસ રાજરાતી સભામા સચવાયેલી છે તે નરસિ'હરાવની નૌંધવાળી. 
*ભદ્દભદ્ર ' ની નકલ, ૪ ૪, વળી જુઓ સુ. ગ ,“પૂ. ૪₹ર૩ અને ૪૬૫- 
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સભાના ખચાવમાં મણિવાલનું' વક્તવ્ય એ $તુ કે સુધારકો. 
મધ્યસ્થ લે!કો તે ધમ'ચુસ્ત લે1કો, એ ત્રણેને સરક(ર કાયદો કરે એ 
વાત ત્ા નાપસ“દ જ છે. માધત્બાગની સભાના કર્યો નિષ્કષ” 

પણુ એ જ છે. તે! તે સભાને સવેએ કાં ન માત્ય રાખવી? “લોકોના 
ખલ વિંતા સરકારના હેજાર કાયદાથી પણ કદાપિ સારી અસર 
ચતાર નથી '* એમ તેમણે વાર'વાર ઠૉકી ઠોકીને કહ્યુ છે. 

આ સુધારાએ અગે મણિલાલે સુધાસ્કે સાથે શાસ્્રાપ પણુ 
ડય હતો. પુનવિવાહના સમર્થનમાં સુધા-કો “ તણે જતે પત્રિત 
યળીવૅત્ત વતિલે વતો' એ પરાશરસ્કૃતિતુ' વાકય પ્રમાણુરૂપે ટાકે 
છે ત્યાર મણિલાલ એ વાકયતો નવે.-પગ્નુ સનાતની પ'ડિતોતે 
વિદ્તિ-અર્થ ધટાવીને કુચાળ ગ્રતિવાદ કરે છે. તેએ “વજ. ચાવ 
જવ એ પાણિનીય સૂત્રથી “ પતિ' રાખ્દ ને “ઘી' સ'સાનુ વિધાન 
સાત્ર સમાસાંન્તર્મા જ થાય છે '' એમ કહીને વતૌ વિભક્તિરૂપતે 
ખડું” ઠરાવીતે, વસ્યો જેઈ એમ સુચવે છે. મૂળ પાઠ વતો છે 
તેતે સૂત્ર લામુ પાડવા સારુ યવ્ૌ ગણુવો જેઇએ એમ દર્શાવીને 
તેએ અથ ઘટાવે છે કે “ એમ થયુ ત્યારે “ અપતિ' ચન્દને! 
અથ એ થયે કે પતિ ન થયે! હેય ત્યાં સુધી એટલે વાગ્કાત 

થયુ હોય તેવામાં જે કહેલી આપત્તિ આવે તો બીજુ વાગ્ટાન 
થામ.'1 ગતુકાલ પછી ત્રણુ વર્ષે લગ્ન થર્વા જેઈ એ એમ સાબિત 
કરવા માગતા નવીતોએ ટાંકેલા “જ્રીજિ વર્ષાજુરીક્ષેત યુગામુતુવલી 
સતી ' એ મતનુવાકયને! પણ મણિલાલે કન્યા ત્રક્તુમતી થાય તે 
છતા તેતો પિતા તેને પરણાવે નહિ તો તેશે ત્રણુ વર્ષ રાહ નવી. 
અતે પછી સ્વેચ્છાએ લસ કરૌ લેવુ” એ મતલબતે! અચ કરી. 

કસ ગ, પૃ. ૪૨૪-૪સ૫ 
૧ એકત, પૃ 3૫૬, પાદઠીપ 

ક 
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ખતાવ્યો હતે, * 

પ્રકરણ ત્રોજી' 

ઈ.સ ૧૮૯૧ મા સરકારે મવબારીએ માગ્યા સુજબ 

-સ'મતિવયર્મા સુધારો કરતો! કાયદો પસાર કર્યો, તે સિવાયની 
-ઝલમોનતે કાયદાનુ મ્વરૂપ મળ્યુ નહિ. પાચેક વર્ષતા વાદયુષ્વે તેમજ 

દાદાજી અને રુકમાબાઇતા ૧૮૮૭ મા બનેલા કિસ્સાએ 4 મણિવાન 
અને સુધારકો વગ્ચે કાયમનુ* અ'તર પાડી દીધુ. :- મણિતાલ 
અને «મણુભાઈ વચ્ચે તો જિદગીભરતો અ ટસ પડી ગયો, જેતા 
પરિણામ ફપે બધા જ જાહેર પ્રશ્નોનો ચર્ચામાં બ'ને વચ્ચે દઢ 

*સુ ગ, પ.૩૪૫-૩૪૬ મણિવાલની આ પ્રમાણે અધસ'ગતિ બેસાડવાની 

રીતની # ભદ્રભદ્ર' મા ઠેકડી કરવામાં આવી છે. બટ ભદ્ર બાળલગ્તની 

તર્ેણમા પ્રમાણ મૂકવા સારુ “ વોટશ ' નેબદતે “ દૂ(રર ' અને 'સ્પે'ને 

સ્થાને * ન્ઞાવ્ ' એમ પાડાન્તર સૂચવીને ' જરસાથા મવેઢ્ મોરી ' 

ઈ ઊભુ કરી આપે છે (પ ૮૫) ને સ મતિવયના વિવાદમાં મણિલાલની 

અષ'ધટન કરવાની પહતિની મરશ્રી છે. 

નૈ દાદાજી નામના થોડુક ભણેલા, સાધારણુ મ્યિતિના માણસને ત્તેર 

વર્ષની ૬*મરૅ પરણેલી 3ુક્માબાઇ બાવીસ વર્ષની ઉ મર સુધી સાસરે ન 

ગઇ ત્યારે તેના ધણીએ કેસ માડતા કટે" ચુકાદો આપલે! કે રુક્માખાઇતે 

સાસરે ન નું હોય તો ન નય હાઈકોાટમાં અપીલ થતા હાઇકેટ” 

3કમાખાઇને એક માસમાં પતિને ધેર હાજર થવાનુ' ક્રમાન કયું” હડ. 
આ કિસ્સાની ચર્ચામા સુધારકેોએ રુકમાબાઈનો સ્રી-સ્વાત'ત્યના સિદ્ધાન્ત 

ચુજખ પશ લઈને, દાંદાછને ખોટી રીતે અભણુ, નિખ'ળ, નિધન નેં 
નિરુઘમી ચીતર્યો હતે! અને રુકમાબાઇને મહાવિદુષી, સ સ્કારી ને પ્રતાપવતી 

વણવી હતી] આ બ્રમને દૂર કરવામાં મણિલાલના લેખાએ સારે! ભાત 

ભજવ્યા હોય એમ જણાય છે (જએ ” લસવિધિવિયાર,/' સુ ગ પૃ 
૪૧૯ અને “ દાદાજી વિ રુકમાબાઈ,' સુ. ગ, પૃ ૪૨૬) 

ત્ુંગ આનુ સ્પષ્ટ નિદર'ન કરે તેવો! “ સુદરન ગધ્ાવલિ 'માનો “ગારુડી 
સ'ત્ર' નામતા લેખ છે 
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મતલેદ ઊભે! રલ્યો. સશિલાધે પીનલ કોડના સુધારા અ'ગે કૈક 
મતામઠી ગણાય તેવુ' વ્ષણુ દાખવ્યું હતું અતે હિ'દુ સમાજનો 
જૂની પણાલિકાનો બચાવ કરવામાં થોડીક રૂહિચુસ્તતા પણુ બતાવી 
દતી. તેમ છતાં, તેમણે સમજવેલુ” સુધારાનુ' તત્ત્ત એક'દરે મષ્યમ. 

માર્ગનુ' જ ઘોતક છે, એ ' સુધારો, “સુધારાને! કમ ', “ નવીન અતે 
પ્રાચીન', “પ્રાચીન અતે નવીન ', ' એક આવશ્યક સ્પજીકરણુ ” 
ધ્રુત્યાદિ લેખો! વાંગનારતે તરત સમન્ય તેમ છે. ગમણુભાઈએ 
ચર્ચાલેખા શ મણિલાલની વિચારમ્રેણીતા ઉત્ર વિરોધ કર્મો હતો. 
“ભદલદર' લખીને તેમની તેમજ સનાતત હિં'દુધમી“એ।ની 
* નાતિરીતિ' નો ઉપઢાસ પણુ કયી છે. * એને વિશે વધુ નહિ 
કહેતાં થી આનદરા'કર વે, ર્મણુભાઈએ ભદભભદ્રમાં આરેપેવ 
શાપષુ, વ્યસન તમાદિ રાષોપનુ” સુપાર્કાપાં આપુ ઇયુ” જે સે 
તરકે, તેમન્ટ એ મ'ચતે “ સુધારાતે સબળ કરવાને બદલે એતા 

માર્ગમાં એક વિક્ષેપ' તરીકે માન્યો છે] તેના તરફ અ'ચુલિનિદેષ્શ 
૦૪ બસ છે. 

મણિલામને મતાંધ અને ત્યિસ્ત લેખક તરીકે ગણાવીને 
વગેોવવામાં આવ્યા છે તેતુ* કાગ્ણુ તેમણે પશ્રિમતા અવુકરણુ રપે 
આવતા સુધારાતે! સ્વીકાર કરવાને બદક્ષે આપણા દૈશકાવતી રીતિતે 
લક્ષમા રાખીતે ફેરફાર સૂચગ્યા તે છે. તેમ કરતાં તેમતે અત્યારે 

રૂહિતુ' રૂપ ધારણુ કરેલા પ્રાચીન સ'સ્કારોતુ' રહસ્ય સમન્વવુ* 
પડયું હતુ. “ સિદ્ધાન્તસાર 'માં તેમશે વર્ણોશ્રમ ધમ અને તેના 

* #જ્ઞાનસુધા”મદે પ્રગટ થયેકી *ભદ્દંસટ્ર'ની વાર્તા વિરો નરસિ'હરારે 
* શાખાર શમણુ$ 5ડતધદ્ટ સબળ જ ચદાવી છે, એમની એમ ટકાવી 

રાખને” ઈલ્ાદિ ઉદગારો રોનત્નીશીમાં કાઢયા છે. જીએ “તરસિ'હ- 
ફાવની રોજનતીસી,' ૪ ૬૮-૬૯ 

“₹ «ઓ “દિગ્ટશત', ૪. ૨૫૪-૨૬૫ ક 
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સોળ સ'સ્કારોની પાછળ રહેલી ભાવનાની વિગતે સમજૂતી આપેલી 
છે. બાળલગ્નના રિવાજને વખોડી કાઢીને તેમણે વીષરક્ષા અને 

ક્ષેત્રશુદ્ધિની આવસ્યકતા પર ભાર મૂક્યો છે. ખુદ, બલ અતે 
પ્રાકરમના શડોાસતે માટે તેએ ખાળલગ્તને જવાબદાર ગણે છે. * 
યસ્ઞોપવીતને। મ્સ'ગ હાલ નાટકરૂપ ખની ગયે છે તે તેનાં બહ્મચર્ય, 
વિવ્વાભ્યાસ તથા ધમ'નિષ્ટા એ ત્રણુ અગે! પૈકી હાલ કેવળ વિદ્યા- 
ભ્યાસ જ દેખાય છે એવી તેમની વાજબી ક્રિયાદ પણુ છે. લગ્નની 

રૂઢિ સરટીકા કરતાં તેઓ કરે છે : “ આજડાલ તો સર્વે વર્ણ્વાળા 
આસુર વિવાઢ લઈ બેઠા છે......જ્યાં દ્રવ્ય માટે જ વિવાહ ક્ય, ત્યાં 
પ્રાચીન ગુણુવયાદિ કરમ રદ ચઈ જઈ, બાળલગ્તાદિ ચાલ્યાં, અતે 
તેનાં પમ્ણ્મમાં અટવાઈ «તા આપણે, સ્વાર્થને ઠપકો ન દેતાં, 

શાસઅતે ઠપકો દેતા થયા ! આય ચાસ્્રતો વિવાહ તે નથી પ્રશ્નેત્પત્તિ 
માત્ર માટે, કે માબાપના ભરણુપોષણુની વ્યવસ્થા માટે; પણુ વર- 

«કન્યા ઉભયના ધમષસાધત માટે, મોક્ષ સાટે, છે.” 

» ” જ્ઞાતિ અને સ્તાતિબેદોની પણુ તેમણે એવી « ટીકા કરી છે. 
* ગૂજરાતના આહ્મશે!' નામના લેખમાં તેમણે સર્વ ખાહમણે। એક છે 
એવું શાસ્ર અને ઇતિહાસના આધાર્યાં સાબિત કરવાને યત્ત કયો 
છે. નાની નાની નાતોના વાડામાં ભરાઈને સ"કુચિત અને કલેશમય 
જીવન ગુજરતા લેકેોતે તેમાં એક વષ્યુગ્યવહાર સ્વીકારીતે એક્ય 
સાધવાનું ઉદ્બોધન છે. જ્ઞાતિવ્યવર્યાનો મૂળ ઉદ્દેશ અને તેની 
પલટાયેલી સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરતાં મણિલાલ કહે છે: 

“કાઈ પ્રાચીત મતાતુયાયી પ્રશ્ન કરશે કે સાતિએ ખોટી છે ? 
 નિર્પયોગી છે? દું કહું છું કે તેમનો ઉડ્ેચ મૂલ બડ સારો હતો. 
ડલ નાનાં નાનાં હોવાથી કોઈ પણુ સન્્નીતિ સદાચાર સહજે 

સ્સિ, સા.,, પૃ ૨૦૯-૫૧૦ 
નૃ એકન, પૃ. ૧૨૩-૬૨૪ 
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માચવી શકતાં, થોડા માણુસમાં પ્રેમ પણુ સારો નાગતે;; પરતુ 
શાલની દશામાં તો એ બધા હેતુ ઊ'ધા થઈ ગયા છે. ચૂવની 
ફે્યવ્યવસ્થા બદલાઈ, પ“ચ અતે પટલાઈથી ચતા ઈનગાટ્રોના 
-સમમ ગયે, વિદ્યા કેળવણી આદ્નિ। ક્રમ બદલાયે!, તેમાં 
જે અસલ ગમાગળી દત્તા તે હાલ પાછળ ગયા ત્રસલ પાષ્છા 

શરો તે હાલ આગળ આવી ગયા--પ્રત્યેક સુ!તિમાં આવી 
અવ્યવસ્થા થઈ ગઈ. સતિ એ તો નામ સાત્ર જ રહયું......જેની 
આખોન સકોચમય ૬ત્તિના અજ્ષિમાતતો પડદો બધાયે ન હોય 
તેતે તો કહેવું ન૮ પડે કે જ્તાતિભેદ બહુ હાનિકારક છે, વિષશ્ક્ષ 

93 ગ 

સાતિભેઘ્ના અનિજ્તે આંધળિયા કરીતે છેદવામાં મજિલાલ 
“માનતા ન હતા, બાહ્મણુ વણુષને નમૂના રૂપે લઈને, થાસ્રોય તપાસ 
ઠ્રાચ ગુજરાતના બાહ્મણાની એકતા સિદ્ધ કરી બતાવીને તેતે અ'ગે 
લોકમત વેળવવાતો તેમને! ઉદ્દેશ હતો. મૂળ”ધર્મભાવતા અતે, તેતે? 

૬. 
% “ગૂરરાતના બરાહ્મસે” એ નામની લધુષુમ્તિકા સણિલાલે છપાવા હતી. તેમાં 

લેખક તરીકે તેમે પે!તાતુ' નામ મૂડવાને મરલે છેલ્લે * (૯. એડ કફાક્ષણ* 
એમ મૂડયુ છે તે અગાઉ “સહોદર નાગર બધુ? નામની પત્રિકાને કારણે 

સેમને થયેલા કડવા અનુભવનુ' પરિણુદમ જણાય છે. આ લેખ તાજેતરમાં 
ફાર્બસ ગુજરાતી સભા તરફથી પ્રગટ થયેલ દી બ. કૃષ્ણુલાવ ઝવેરી 
સ્(ભન'ટન ગ્રયમાં પ્રસિદ્ધ થથે1 જેકે. 

“ આ છશેતુતે અનુસરીનૅજ તેમભે, લેખને અ*તે, નિ'દગીભર હેમત કરનાર 
સ્વજ્ઞાતિજનોને ઉદ્દેશીને નીચે મુજબ દૃદયસ્પશ” અતુરાધ કર્ષો છે ર 

જાયી તિચારીને હસરો! છ'ચુ' મૂક્રે।,, પછવાડે વાત કરરોક. એપી 

અધિક કાંઇ કરી સક્રો। ? હદય છે$ પ્રેમ કટી *નુભવ્યો છે॥ ધમ” સમત 
૧1 જે વાત માનતા ઠપ તે ફરી બતાવે, એક દૃષ્ટાન્તથી દશ ખીન્ર 

તયાર થશે; સો બસો વિરલા વાત દપાડસે તે! જતે દહાડે ધારણા સિદ્ધ 
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લગતાં શાસ્રવચનોનેઃ હવાલે આપીતે થાલણોતે તેમણે ખાતરી 
કરી આપી છે કે નામર અતે ભાહ્મણ, બાલ અતે આભ્ય'તર, 

ગૃહસ્થ અતે ભિક્ષુક ગમે તે હેય પલ વર્ણાશ્રમધર્માતુસાર બાહમણુત્વ 
સાચવી રહેલા બ્ાહાણુમાત્રતે અન્નેદક તથા કન્યા આપવા લેવામાં 

શ્રાઅતે કશે! અ'તરાય નથી. આ ઉપમ્થી સમન્નશે કે મણિલાલે 
એક તરક સુધારાવાળાતે પ્રાચીન સત્યો સમનનવીતે અને ખીજ તરફ 
પ્રાચીતપ'થીઓને રહિત્યામ કરીને મૂળ ભાવનાનુ' અતુસરણુ કરવાનુ” 
સમજાવીને સમાજસુધારક તરીકે પોતાનું કર્તવ્ય બજવ્યું હતું. 

સુધારાવાળાએના કરતાં મણિલાલતા વિચારો ગુજરાતતી પ્રશ્ને 

વિશેષ ગળે ઊતરતા નતા હતા. તેથી, અપ્રુક જ્ાતિજતોને તેમતા 
તરફ દ્ેષ હોવા છતાં, તેમતા દદ્િબિદુને સમજતે સ્વધર્મ ભણી 
વણનાર વર્ગ ઊભે! ચતો જતે હતે. 

સુધારકોમાં પ્રવર્તતા દભતે1 મણિલાલતે તિરસ્કાર દતે. પણુ 
નર્મદ, મહીપતરામ, નગીનદાસ અતે કરસનદાસ જેવા મસુધામ્કો 

પ્રત્યે તેમતે પૂષ્યુંઃ માત હતુ. તેમણે એ સુધારકોના કાયને સ્વસ્થ, 
બૈતિહાસિક દછિએ અવલોકીને તેમની નિષ્ફળતાનાં કારણ તારવી. 
ખૂતાવ્યાં છે તે તેમની પ્રતિપક્ષોતે ન્યાષ કરવાની ચીવટ ને ઉદારતા 
બતાવે છે. તેએ! કહે છે : 

* કવિ નમ્'દારા'કર, ર1. કરસનદાસ, ર1. સા. મહીપતરામ 
ધત્યાદિ સુધારકોને માટે મતે સંપૂણ માન છે, તેમણે અવિવેક 
અથવા બળવો કર્યો એમ છુ માનતો નથી. ઊલટા તે સૃહરચોએ 
જેવુ* જોણ્યુ' અતે માન્યુ તેજુ કરી બતાવ્યુ એમાં તેમની ધણી 
સ્તુતિપાત્ર મહત્તા હ સમજુ ૪*. તેમને નિષ્દ્લ થવાનુ" કારણ છું 

થરો, શાસ્રીએ, પુરાણીઓ, પ'ડિતતા, ધમ'તુ" અભિમાન રાખનારા, જ્ઞાતિના. 
અ લિમટતમ ૯ત્તમતઃ સમજનારા, એશ ર૧ ને સારી નક વિનતિ 9 ટે 
તેમણે નિષ્પક્ષષાતર્થી આ વિવચ ચચ'વે.”' 
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એમ માતુ છુ' કે તેમના આગળ પૂરતાં સાહિત્ય નહિ, પ્રાચીન 
સ્થિતિરીતિની તેમતે પૂરેપૂરી માહિતી નહિ, અને નવી વાતોના 
પ્રત્યક્ષ લાભ તેમતી નજર્ આગળ તરી રહેલા, તેથી તેમણે તેક અતે 
દેશની, વ્યક્તિ વ્યકિત અતે આખા મ'ડલની પ્રકૃતિ અને એતિહાસિક 
ભ્રાવતા ઉપર લક્ષ કર્યું' નહિ: મુસલમાનોના સમયમાં આ દેશની 
પ્રાચીન રિયતિની જે અવદશા ચઈ હતી તેતે જ તેમણું મૃલની 
ઉન્નત ભાવનાતે સ્થાતે (તી લીધી; અને તે અધમ ભાવનાને જતે 
તેમણું મૂલતી પ્રાચીન અને ઉન્નત ભાવના ઉપર લાવવા યત્ત કર્યો 
હોત તો તેઓ વિજયી નીવડથા હોત. તેતે બદલે તેમણે આ દેરાની 
એતિહાસિક ભાવનાથી વિરુદ એવી પાથ્ાત્ય ભાવનાતે દાખલ કરવા યત્ન 
કર્ય એથી જ તૈએ નિષ્ક્લ થયા. તૅમતાર્માં વિચારની ખોટ ન હતી, 
તેમની શુદ્ધયુદ્ધિમાં ખામી ન હતી, તેમનુ" ચારિત્ર ઉન્નત હતુ', 
પણુ તેમતે પૂરતી માહિતી ન હતી એથી જ રારીરસ'બ'ધોની * 
એકતાને માગે વળી તે લેકે નિષ્ક્લ થયા, ”૧ 

સુધારકોએ જે ત આપ્પો તે ન્યાય મણિલ્લાલને આત'દશ'કરે 
આપ્યો છે, તેમણે કેટલી વાજબી ફરિયાદ કરી છે કે ' સણિલાલે 

સુધારાના કેટલાક અશ્રણીઓને ને ન્યાય કર્યોં છે એતે1 રાતાંશ 
પણુ સુધારાવાળા તરક્થી મણિલાલતે થતો તમે જેમો છે ?”-ઃ 

' સુધારા એટલે જૂનાતુ' ખત એ અર્યમાં મણિલાલે કરો 
સુધાય કર્યા ન ગણાય. લગ્ન, નારી, શિક્ષસુ, સાતિ ૪. બાબતોમાં 
*સુધારક'તી છાપ પામેલ અમુક વ્યકિતઓના વિચારોથી ભિન્ન 
મતના સૌ સ'કુચિત દછ્િરાળા--એ અથ'માં પણુ કદાચ મણિવાલતી 
સુધારક તરીકે ગણુના ન યઈ શકે. પરતુ જતતાતે લક્ષમાં મખોતે 

* એટલે, મણિલાલને મતે, બાલ જ્ઞાતિ આદિના સ'બ'ધોતી 

ન સુ શ., પ. ૩૭૬ 
ઝું: “ શાહિત્મવિચાર' (બીજ અ.), ષે. ૩૮૦ 
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સસારના પ્રાણુધક્ષોને તાત્વિક તેમજ ઔતિહાસિક દથ્ટિએ હલ 
કરનાર, જૂતાતે નવીનરૂપે ઉત્કાન્ત કરી ખતાવતાર સમાજવિયારકતે 

“ને સધારકે, કડી શકાતો હોય તો મણિલાલ એ પ્રકારના પહેવા 
ગુજમાતી સુધારક ગણાવા ન્નેઇએ. સુધારાને છીછરા પ્રચાર્સુત્રોની 
કાચી ભૂમિકા પરથી તત્ત્વચિ'તતની ઉચ્ચ 'ે[ટે પર લાવીને મૂકનાર 
સણિલાલ પહેલા સુધાગ્ક છે. પોતાની મૌલિક તત્ત્તાધિગમ કરવાની 
શકિત દ્દારા નવીતોનતી નારિતિક જડવાદી નીતિ અતે મ્રાચીતાતી 
પાર'પરિક અ ધશ્રદી પર પ્રહારો કરીને તેમણે ઉત્તમ સ'સ્કારસેવકનુ' 

કાય" બનનવ્યુ છે. મણિલાલના અતે સુધારક ગણાયેલ વગના 
સુધારા વચ્ચે પરિણામે ભેદ નયી, માત્ર નામતે। જ ભેદ છે એમ 
ૂચવીને આન'હશ*કરે તેતે ચાલતી સુધારાની રૂઢી ભિન્ન એવા 
“શૉષ્ટ્રય ભૂમિકા પરના સુધારા' ( [રેર્0#ળડ ૦૩ ડેંદ1૦કો 
1:11003) તરીકે ઓળખાવ્યા છે. * કારણુ, મશિલાલે હમેશાં પ્રાચીન 
આદર્શોને પુનછષ્વત આપીતે સ્વસ'સ્કારતે પરિશીદ્દ કર્વાતી જ 
હિમાયત કરી છે, પશ્ચિમના ધસમસતા સ'સકાગ્પૂરતે અટકાવવાતો 
-ણિલાલતો આ મહાત બૌહ્િક પુરુપાર્ય તેમતે ગુજરાતના જ 

નહિ, પષ્ુ સમસ્ત પશ્ચિમ ઠિ દના સુધારાના પ્તિઠાસમાં મહત્ત્વતું 
૨્ષાન અપાવે છે. 

શિક્ષણ 
ઇરકઈ પકારની સુધારણાતુ' સાધન કેળવણી છે, દેશની 

ઉન્નતિના વિચાર સશિક્ષણુ વગર યઈ શકે નહિ. મણિલાલે દેશના 
સસ્કારવિકાસની યોજનાના એક અગ રૃપે જ શિક્ષણુનાં તત્ત્વ 
અને પહદતિની આવેોચના કરી છે. તેમશે પ્રચલિત શિક્ષણુપ્રયાનુ 
અવલોકન કયું છે, તેમ તાસ્તિક દષ્ટિએ આ દેશને કેવા પ્રકારની 
ળવણી પથ્ય છે તેતો પણુ સ્પષ્ટ વિચાર કરેલો છે. પોતે સુખઈતી 

*સા વિ,પ ૩૮? ૮: 7 , 
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સરકારી ગુજરાતી શાળાએ ના ડેપ્યુટી ઈન્સ્પિકટર હતા' ત્યારે તમણે 
સરકારી ગુજરાતી વાચનમાળામાં સુધારા ચૂચવતું એક ન્ચૌંદેક 

ચાનાંતુ' ચોપાનિયુ' અ'ગ્રેજમાં લખીતે સરકારને તેમજ જુદા જુદા 
વિદ્દાનાતે અણિગ્રાયાચે* મોકલ્યું હતું. “નારીપ્રતિટ્ટા' તયા ' પૂર્જ 
અને પશ્ચિમ'માં અનકમે સ્ત્રીશિક્ષણુ અને અ'ચેજી કેળવણીની 

તેમણે પ્રસંગોપાત ચર્ચા ચલાવી છે. તે ઉપરાંત “ પ્રિ'વદા તથા 
“સુદ્શ'ન?માં એ વિષય પર્ તેમણે 'છૂચ્ક લેખો પણુ લખ્યા 
જહતા--જેમાં “સરકારી કેળવણી ખાતામાં સધારા, ૧ સ્ીઓતે 
ભણુવાથી હાનિ ચાય છે ?', “ રિક્ષણુવિચાર ' અને “ સ્રીકેળવણીની 
દશા? મુખ્ય છે. બીશ્ત વિષયોની તુલનાએ સ'ખ્યામાં એકા હોવા 

હરતાં આ લેખા શિક્ષણુ પરત્વે મશિલાલની વ્યવહારુ અતે મૂલગામી 
વિચારમ્રેણીતુ' યથાય* પ્રતિબિ'બ પાડે છે. 

સણિલાલને। કેળવણીવિષયક સિહ્ાન્ત પણુ ધર્મમૂલક છે અતે 
એતે સમજવાની ચાવી પણુ અદ્દૈત સિદ્ધાન્ત જ છે. પરતુ તેમની 
વિરેષતા એ છે કે કેવળ પ્રાચીન પરંપરાના સંકુચિત વતુજ્ળર્માં 
પરિબદ્દ રહેવાને બદલે તેમનાં ફેળવણીવિષયક વિચારો ઝડપથી 
વ્યાપક અતે અધતન સ્વરૂપ ધારણુ કરે છે. હબૂટ' સ્પેન્સર અતે 
અને પ્રો. ઘક્ષધી જેવા સમકાધીન પાશ્રાતસ વિચારકોતા છેલ્લા મોં 

છેલ્લા શ્ર'થામાંથી તેએ પોતાતા ચિક્ષણુ-સિહધાન્તનુ' સમથષત મેળવે 
છે. ચૂરોપના આજના અગ્રણી શિક્ષણશાસ્ક્ઠી પ્રિ. એવ. પી. નૅકસતી* 
સાફેક તેમણે પણુ કેળવણીની વ્યાખ્યા મનુષ્યની સર્વા'ગીણુ કેળવણી 
કરી છે તે તેમના નીચેના રાખ્દો પરથી સમન્નશે ૨ 

“જેળ્વણી એટલે માષ્સતી સવ રીતની સધારણા-તે એવી 
૧, જેથી કરી તેને જે «૪ કર્તગ્ય ધમ” કરવાનાં હોય તેમાં તે સફલ 

૪ પ્રિ. જઠસે “ઇતેત્તતત૦૩ ૦ ધઈટ પ્રર101ટ 2341 ' એ .ામનુ' પુસ્તક 
લખ્યુ છે ક ક કે ક 
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થાય, સુખી થામ,” * ખુદ્ધિરાળી માણુમ પોતાનુ' સુખ નકો હરી 
તૈ દિરામાં બુહિશકિતને વાળે તેવી કેળવણીની આવશ્યકતા તેમણે 
સ્વીકારી છે. 4 છવતતા એકાદ અ'ગતુ--અતે તે પણુ અમુક વખતે 
જ--દર્શ્ન કરાવે તેવી તાલીમને તેમબે કેળવણી ગણી નથી. વનનાં 

સવ' અ'ગોમાં સર્વકાળે રસાયન 3પે કરી વળતા ચતન્યાંશની પ્રતીતિ 
કરાવે તેતે # તેમશું ખરી કેળવષ કહી છે. તેમની શિક્ષખ-યોજનામાં 
આદમાતા કેળવણીતે સર્વોપરિ સ્થાન છે. આત્મશિક્ષગુતી આ 
પ્રિય ભાવનાએ જ તેમને પાછળના વખતમાં મેમ્યુઅલ નીધકૃત 
* 11૫0૦ દતે 38011-0પ1દપા૦' નામના અગ્રેછ ત્ર'થતૃ 

ભ્નાઘાતર કરવા પ્રેર્યા હશે. 

વિશાળ સમષ્ટિહિતતા ઉદ્મોધ કરતો મષ્લાવતે! જીવનહેતુ 
તેમતી પામે હથ્યની કેળવણીની હિમાયત કમાવે તે સ્વાભાવિક છે. 
હૃદયની કળવણું તેમના શિક્ષણુવિચામ્તુ' મધ્યનિ'દુ છે. કેળવણી 
ખાતાતે સૂચવેલા સુધાગમાં પભ તેમણું આ મુદ્દાને વિકવ મલર્તવ 
આપ્યુ છે તે તેમના નીચેના શબ્દો પગ્થી સયજ યાય છે : 

“14 33' 0018100, ઇ1૯1₹૯[૦0%૦, દલ €ત૫૦&- 
100 ર 1006 1080 ક1001તે ॥10૦૦તૈઉ ૦1 ત 1લ8ક6 

*સુ ગ,પ્ર ૪૩૩-૪૩૪ 

4 એનન, પૃ ૮3૭ 

કઃ «એ “ ડપઇફટડ૬૦%ડ £૦૬ દં £ટ૪151010 ૦ર ઉંપ]તત્તઇ 
રિટકતાતટ્ટ 5૦૯૪૯૭,” પૃ. 0૦, એમાં પોતાના વિચારતા સમથનમાં તેમણે 
ચંદલા હબ'ટ સ્પેન્સરના આ રબ્દો જુઓ 

“ &ડ ડણઇદટડદ11# ત રળતા £૮ડ૦1 £૦૬ પ8૬ાતઇ લર્વે1૮3૬101 

4 1£૦૮૯55 ર4 કર્ટાઈ-113૬૬૬0૮૬1૦૧ ૧૪૯ ૪029 ઘતંઇલદદ દ૦ દ) 
$3૮૬ રદાતદ, 1૪ ૩૮૦૩૦૬૬1૦7 45 1૬ 15 તતતતંટ 50, 15 દ ટટ & 

૪09401 દજીપકર્દ3ત૬ 1૬ રા ₹0૦૬ ૯લતડટ ર1ટતત ડર્તા૦૦ તૈત95 
થઈ.” (' 51024507, ૫-૨૪» 
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૨,0001708૪% દઇ ૦ ઇપ૦ 1198વે 1110 113070 50 

3૪ દઉ ૦૮૯૩૪ ૦4 4300૦5, ૦૬૩૦૦18] % 1 લવંપલ- 

1108 ળાઇવ્રળ 1136 વ્રસદ ૦: ઇજ ૦3ઇછુ શદ 10 [0 
છુ૦0વૅ હળવે પઘકર્પ 80 1110105611 કરતે 1185 [૩110૫7- 
0 1*€8103૦૩.'' * 

શુદ્ધ ક્તવ્યભાવના પ્રેરે અને ઉન્તત ચારિત્રવડતર સાધી આપે 
તેવી ષમ'ભાવનાતે પાયે! આ હેદ્યાવિમ્તાર સાધનારી કેળવણી 
દ્ારાજ મજખૂત નખાય છે એમ સંણિતાનનતું ૬ટ ને વાજખી 
મ'તવ્ય હતુ પ્રચતિત શિક્ષખણુક્રમમાં મોટી ખામી ધર્મ અતે તીતિતુ 
ગ્સાયષ્ જવનની નસે નમમા પ્રસરાવે તેવા આ આતર શિક્ષથુની 
છે એમ તેઓ નવામ્વા* કડૈતા વાચતમાળાની સાતે ચોપડીએઓમાં 

નીતિ અને સદ્ચાગ્ના ચત્રે તે! હતા, પણુ ઝ સૂત્રોના મીધા 
એઓધ દામ અપાતુ તેનુ” પોપટિયુ સાન તેમને મતે નિષ્ફળ અતે 
શિક્ષણના સિહ્ધાન્તતી વિરુદ્ધ હતુ હ"યતી યથાર્થ કેગુવણી માટે 
તેમણે કાવ્ય અતે મગીતના શિક્ષણુની ઉપમે।ગિતા બતાવી % 
તેઓ કહે છે 

“૧0 ૦૦011૦1૦ ધ ૦તૈ0૦૧8103 01 દોડ 1૯ %131, 
ઇ॥૦ €પોધાલ્લ1૦0 0૦1 દ! દોૉ૦10૦૧૫૧9 2081106010 

દૃદ્ડડંદક લઇ 101 ધો ઇઉ1તર 0 1100 
પટહપધાઉ], &0ઉ 01 દે॥ઠ 1130₹ 0૦00061015 

રબ 10100, ૩00૪૪૦1૦009, 83%0002139, ૦૬૦. 

10પ8 ૦૦૦૯૧ 1181 10 1કત્વે 11011 1031₹00દ1032 

* ડઉપણઇદલ્ડદા૦0$ પૃ છ 

1 જુએ તેમના આ શબ્દે 1૧0 લર્તેળ૮૩૬૦ળ 2281 ૦4 ૦[21010 

૧% ૧ર ૨૯૬૬૫૯૬ જ ૬૬, ર૬ સ દ ડાર જટ 
€૦ત૯૬ટધટ' (*ડ50#૬લ્ડદા૦0ડ , પૃ ૭૩ 
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. 0 10 ૪ઘતૉળ1૦॥0ઇક ૦ ૩૪007819. 411ક 900 

€ઘ%૪ 86 8૦868 801૬૭ ૪7 20૭1૪ દવ ઝ્તળકાં૦.” * 

આ ધોરણે, મણિલાલે તે વખતની પ્રાથમિક શિક્ષણુની વ્યવસ્થા 
તપાસી 4તી અને તેની અ“ગભૂત સરકારી વાચનમાળાની પરીક્ષા 

કરી હતી. પ્રાથમિક શિક્ષણુ ઠ્દારા સાહિત્યની અભિરુચિ સૌથી 

પ્રથમ બ'ધાય છે. એટલે નાનાં બાળકો તથા કિરોારોતે વિવિધ 
પ્રકારની સુદર, રસદાર સાહિત્ય-કૃતિએ પિર્માય તે જ તેમતે તે 
વિષયમાં રસ પડે અતે અભ્યાસને! પાયો મજબૂત થાય. પદર 
વરસથી ચાલતી વાચનમાળાના પાઠોની પસદગી વૈવિષ્ય વિનાતી 

અતે શૈલી શુષ્ક હોઈ એ છેતુ તેતાથી બિલકુલ સરતે1 તથી એમ 
મણિલાલે ફરિયાદ કરી હતી. આથી તો. દલપતરૈલીની પઘરચતા- 
એને વાચનમાળામાંથી રુખસદ આપીને, જૂતા અને નવા કવિઓની 
પ્રતિનિધિરૂપ કૃતિઓતે! એક સશ્રહ વાચનમાળાની સાથે વિશેષ 
અભ્યાસ સારુ, સાતે ધોરણુની કક્ષા અનુસાર, તૈયાર કરીને નિયત 
કરવો જેઈ એ એમ તેમણે ભારપૂર્વક ભલામણુ કરી હતી. છ 

ધ્વારણુ સધીના શિક્ષણુક્રમમાં ઇતિઠાસતે સ્થાન ન હોવુ" જેઈ એ 
એમ તેમણે આને અતુષ'ગે અભિપ્રાય આપ્યો છે. ઇતિહાસનુ 
શિક્ષણુ સમાજ અને રાન્યના સ'ળ'ધતુ* સાન આપ્યા પછી જ ધષ્ટ 

હૈતુ સારે એમ તેમતુ' વકતવ્ય હતુ. 3 
પણુ આને! અર્થ એ નહિ 3 મણિલાલની ચિક્ષણુયોજનામાં 

સ'સાર-વ્યવહારના સાનનુ' મહત્ત્વ ઓછુ હતુ. વસ્તુસ્થિતિ ઊલટી જ 
હતી. સમકાલીત શિક્ષણુપ્રથયા સામે તેમણે ધમ'શિક્ષણુની માફક 
વ્યવહારસાનની ઊણુપ વિશે પણુ ફર્યાંદ કરી છે.4* હદયવિસ્તાર 

* * 3૫૪૬લડદ૦૫ડ ', પૃ. ૭-૮ 

ન જુઓ સુ. ગ , પૃ ૪૫૬ 
કરજુઓ સુ. ગ. માજ “ સરકારી કેળવણી ખાતામાં પધારેલા સુધારા, ” 

“સિક્ષણુવિચાર ' અતે સ્ીકેનવણીની દશા ' એ લેખા. 
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દ્દારા ખુદ્ધિવિકાસ પયષન્ત પહોંચવાના તેમણે દોરેલા શિક્ષણમા્ગ'માં 
વિજ્ઞાનને નિશ્ચિત સ્થાન છે જ. આ પ્રકારતી બૌટ્દિક તાલીમતે 
ઝળવણીના આત્મારપે એળખાવતાં તેમણે કહ્યું' છે : 

“1,838 1ણ ૦ત્વૈ૦દ, છદ દઇડઇ 10 100[00₹1%000 
કલે 0૩૦ ઇઇશડ 10110975 288107 32101016110 

પરૈઇડદદણ૦ઉઉળ -- દઉ લ0૦ણ રૂ ૦૧૫૦૨૪૫1૦ત્ત.”' * 

આ વાકચના અતુસ'ધાનમાં સમકાલીન શિક્ષણુપ્રથાના અવલોકન 
રૂપે તેમણે કરેલી નીચેની ટીકા આજે પણુ કેટલી સાચી લાગે છે! 

“ [પ6 દોડ ૨૭ રવ ૦110૦ ૫૨10119 10૪9૦૬૯૦ 

01 પળફલાંલ૧ઇ1પ૦&11% &01010019વે 10 ૦0૪ છટ"? 
૪૦110013. 1110 ૪૦૫1૪ 108101400૦૮, 09 પળંલ- 
₹610॥066 ઇપ્તંઇડાળઘ, 10 ૫૪૦૫1વૅ-છંક (ર0 ૦૬ 
ઊલ દાપઉપ₹૦ ઘે ળ1તા30₹૩૦૪, -- થર ઊઠાતઝ 1100૫7 

0૪ રુ ૫ &6 પઘવ૦11૦5 ૦૪૦૩ ઈ18 કાંપ101036 
11000119101 0 0811૦, 083/, પદા તૈ1૪ ૦૪૭ ર230 
પઊછ ર ૦ળાલાઇથઝ ૪૯૧૧1૦ ૪૦૪૧૪૦૭ ઇ16 143 ૦ 

($) ૦૫૩૨ દતે ૦£(૦૦૪ -- પ્રદ્₹ઉ ₹૦ 1વૅકક ૦ ૫૪8 

0૩%[00£98 ઘપવેૅ 1101007 ૦૪ ૦801ધાં ડવ 1800૫2 

100019; 50 ૦% ઇ૦%૪૦% પત્તતૈઉ₹૩ઇછ0તે 1100 

10૦100 ર 1૦છાંડોડ100 ૦૪ 5૦૪૦030116.”* 

વિત્તાનના શિક્ષણુની યર્ધોય ભૂમિકાગ્પે તેમશે પહેલાં પાંચ 
ધોરણુમાં પ્રાકૃતિક ભૂગોળ, પદાથ'વિજ્ઞાન, વનસ્પતિશાસ્્ર અતે : 
શરીગવિજ્ઞાનતો પરિચય કરાવવો જરૂરી ગણ્યો છે.] વળી પ્રો. 

* “ડ1 ૪૬૯૬1015 “, મૃ ૯ કુ 

4 * ડપ૬#૬લ્ડદા૦તતડ ' ૫, ૬૨ 



૧૮૪ પ્રકરણ ત્રીજી' 
*્ય્ઝન્્િ -ન્્ૂિનિ્ન્ન્ન્ન્ન્ઝિ “-------- 

મે।નિય૨ વીલિયમ્મતે આધારરૂપે ટાંકીને તેમણે પ્રાંતીય ભાષાઓના 
માધ્યમ દ્દારા વિજ્ઞાન આદિતુ ઉચ્ચ શિક્ષષ્ઠું આપવાથી જ રેચતો 
ઉદ્દાર્ થશે એવી અભિપ્રાય આપ્યા છે * તે એમના વિચાગ્ની 
સ'ગીનતાના પુરાવારૂપે આજે પણુ સ્મરણીય છે. 

નારીશિક્ષાના સદુદ્દશથી પ્રેરાઈને ત્રણિવાલે “ત્રિયવ'ા' 
સાસિક રથાપ્યુ* હતુ' અતે સમાજસુધારાતા કાર્યતો આમ્ભ 

પણુ તેમણું ઔશિક્ષણુતી યે।જનાથી કર્યો હનો તેતો અગાઉ 

ઉલ્લેખ આવી ગયો . છે. સમાજતી નીતિના ય'ત્રરૂપ 
નારીતે તેના તેમજ મગમાજતા ક્રેય સારુ ભણાવવાની 
આવશ્યકતા પર મણિવાલે ભાર મૂક્યો છે. પણુ તેતે માટે નિયત 
થયેલા શિક્ષણુકરમથી તેમને સ'તોષ નહોતો. ઇતિહાગ, ભૂગોળ અતે, 
વિજ્ઞાનની જડ હછકતો ગોખાવવાતે બદલે પ્રત્યેક કન્યાને તેની 
આતગ્કિ યોગતા વધારે તેવુ ધમ'તીતિનું' સાન આપવાને( તથા 
ગૃહકાર્યમાં ઉપયોઃમી નીવડે તેવા વિષયો શિખવાડવાતો તેમતે 
આમરણ હતો, આ હેતુએ જ તેમણે પાંચમાં ધોરણુ પછી છોકરાઓ 
અને કોકરીએઓને। શિક્ષણુક્રમ જુદ્દો પાડવાની સૂચના કરી હતી. 
જકરીએ માટે છટ્ઠા અતે સાતમા ધોરણુમાં ઝૃહવ્યવસ્ત્રા, આર્ગ્ય- 

શાસ્ત્ર, માનસશાસ્ર, વ્યવહારુ અથેષ્શાર તથા પત્ની અતે માતાના 
ધમૌતુ' સાન આપે તેવા પાંઠે! યોજવાની અતે એ જ ધોરણૂમાં 
છોકરાએ માટે ર્સાયનશાસ્ર, યત્રવિત્રાન અતે રાજનીતિશાસ્, 
જેવા વ્યવહારોપયોગી વિષયોનું" પ્રાથમિક સાન આપે તેવા પાઠેં। મૂક" 

વાતી તેમણું ભલામણુ કરી હતી. 4 *હાલની કેળવણીતુ ધોરણુ 
ઔગો માટે તદ્ત નિદુપયોગી છે, * સ્ત્રીઓને સ્રીએ ર્નાહે પણુ 
પુરુષો બનાવવા માટે આ કેળવણી અપાય છે,' એમ કહીને તેમશે 

* 5૫૬૪૦૩૬1૦૧૭», પ પ૫ 
4 સજન, પ ૧૩ 
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તે વખતે અપાતી આઓકેળવજીની ટીકા કરી હતી.* સ્ત્રોતી 
ઉગ્છેખતતાતુ કારણુ અધૂ રું અતે ખામીભરેલુ શિક્ષણુ છે એમ 
તેએ! માનતા. એ ઊશુપો પૂરે તેની આદશ સ્રીશિક્ષણુની ચોજના 
તેમણે પોતે ધડી હતી અને તેને અમલમાં મૂકી બતાવે તેવું 

સ્રીવિવ્વાલય સ્થાપવામાં મદદ ડગ્વા મારુ પૈસાદાર શેઠીઅ અને 
મજએઓતે તેમગું વિતતી કરી હતી. એ વખતે સૌરાષ્ટ્રમાં “ બાર્ટન 
ફિમેલ ટ્રેનિંગ કૉલેજ' માટે એક ભડાળ એકઠુ" થતુ હતુ* તેને 
મશિતાવની યે!જનાના કાર્યષ માટ ઉપયોગમાં લેવાતો પ્રયાસ પણુ 

થયેલો; પરતુ તેતે માટે ઉદ્દેશ અગાઉથી તછી થયેલો! હોવાથી 
તેમતી યોજનાના સ્રીવિદાનરમ મારે ઉક્ત ભ'ડાળ મળી રકયુ' 

નહિ.૧ પન્ણિ।મે મણિલાવની સ્તરીકેળવણીની યોજના કાગળ 
"ઉપ્ર જ રહી! 

તેમતે। શિક્ષણુવિષષક આદશ* કેટલો ઉન્નત અતે વ્યહહારુ 
“તો તે આજતે ધોરણે તેની કોટી કરતાં પણુ વાગ વિના રહે 
તેમ નથી. કેળવણીમાં પણુ તેમતી દણિ ધમ* પ૨ જ એકામ હોવા 
ખતા તે સફુચિત કે એકપક્ષી બતી જતી નથી તેનુ સુખ્ય કારણુ 
તેએ તત્કાલીન યુરોપીય ત્રિચામ્કોના છેલ્નાંમાં છેલ્સા પુમ્તડોથી 
વાક્ રહેતા હતા તે હતું. આત્મશુદ્િ, મગ્ચારિત્ર અતે સમાક૪- 
શ્રેયતે લક્ષીને તયા વ્યવકારાપયોગી ધધાની ન્વાસ્રીય તાલીમની 
આવસ્યકતા બતાવીને મનુષ્યની સર્વા ગીણુ કેળવણીનું સૂચત કરતી 

મખિવાનનતી ઉદાર શિક્ષણુ-દદિ તેમતે ગુજરાતના એક દીધદશીર* 
અને સન્નિ૪ યેળવણીવિચાગ્ક તરીકે પ્રતિકા અપાવે તેમ છે. 

રાજકારણ ક 

“શા્ય'તા વિષયમદે મશિલાવને બહુ રુચિ ન થતી એમ ક 5 
*નન્્તુએસુ ગ, પૃ. ૪૩૪, ૪૪૬-૪૭ 

4 એકત, પૃ. ૪૪૫ 
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આનદશ'કરે કહ્યુ છે * તે કદાચ મણિલાલની શરનાં પાચેક વષ5તી 
જાહેર કારકિદી* માટે સાચુ હરે. પણુ ૧૮૮૯ પછીની તેમની જહેર 

* ગ્રરતિતું' અવલોકન કરતા જણાય છે કે એ ક્વેત્રમાં પણુ તેમણે 
-ર સક્રિય રસ લઈને યયાશકિત પોતાનો કાળા નેધાવ્યો હતો. 

૧૮૮૯ના મુ'બધતા હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાના અધિવેચતમાં 
નડિયાદના પ્રતિનિધિ તગીકે તેમણે હાજરી આપી હતી; ત્યાર પછી. 
નડિયાદ તાલુકા તથા ખેડા જિલ્લાની કોગ્રેસ સમિતિઓ સ્થાપવાનો 
તેમણે પ્રબ'ધ કર્ચો હતો અતે ખેડા-પચમહાલતે માટે નડિયાદમાં 
સ્થપાયેલી સ'યુકત કોગ્રેસ સમિતિના એક મંત્રી તરીકે તેખા 

ચૂટાયા હતા. આ બતાવી આપે છે કઠે તેમતામાં રહેલી 
દશપ્રીતિ તથા એકથની ભલાવરતાએ તેમતે દેરાની ૨1જકીય 

જાગૃતિતી પ્રાર ભિક પ્રશૃત્તિમ સોત્સાઠ ભાગ લેતા કર્ષા હતા. 

વળી, કત'વ્યનિ૪ લેખક અને જવાગદાર પત્રકાર તરીકે પણુ તેમનાથી 
લોકજવનતા આ મહત્તતના અગતી ઉપેક્ષા થઈ શકે તેમ નહોતી. 
“સસાર અતે ધમ વિષયે લેખકા વિચાર દર્શાવી અનેક માગ કરી 
આપે છે, તેમ રન પ્રજાની પ્રીતિ અને સ્તેહની ગ્ર"થિ ૬૩ ટરી 
આપવાતુ કામ પણુ લેખકાનુ' જ છે' એમ તેએ હદયપૂવક 

માનતા. ૧૮૯૦ તા ઓક્ટોમરમાં “ પ્રિયવદા'માથી ' સુદર્શન” 

પરિણુત થયું ત્યારે તેમણે પોતાના સસ્કારાદ્બોધતના ક્ષેત્રતે 
વિશાળ બનાવતાં નીચે સ્ુજખ નોધ લખી હતી : 

* ..માત્ર ધમ" સસાર અને સાહિત્ય ત્રણુ વિષયમાં જ લક્ષ 
રહેતુ' ત્તે હવે એ ત્રણુ જેટલો જ ઉપયોગી વિષય “રાન્ય ” 

ન્તેમાં પણુ પોતાની દષ્ટિ ડ્ેગ્વશે અતે એ બધામાંથી માત્ર જે 
વાઘત્ય છે તેના ઉપર ૪ દૃછિ સ્થિર રાખી જે તત્ત્ત જણાશે તે 

* જીએ “ સાહિત્યવિચાર? (બઓછ આડે, પૃ ૫૦૬ 
ન નએ સુ ગ, પ૦ ૫૩૮ 
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દર્શાવવા પ્રયત્ન કગ્શે...આવતા વર્ષમાં “રેશીએ ઉપર અગ્રેજી 
કેળવણીની અસર? અતે ગન્યસ્વરૂપ' તથા “ વેદાન્તસાર 'તુ' સરીક 

ભ્રાષાંતર્ એ ત્રણુ વિષયો! બીશ્ન બધા ચાલતા વિષયો! અતે અતેક * 
પ્રાસ*ગિક વિષમો! ઉપરાંત ચચવામાં આવશે.''* દ 

આ જનહેરાત મુજબ તેમણે બીજે જ મહિનેથી ' સુદર્શન 'માં 
દશીએ। ઉપર અ'ગ્રેજ કેળવણીની સાવ'ત્રિક અસર વણુષ્વતી “ પૂર્વ 
અને પશ્ચિમ 'તી એતિહાસિક લેખમાળા આપવી શફ કરી હતી, 
જે તેમાં અવારનવાર કુલ્લે રટ હપ્તે પ્રમટ થઈ ને છેક ૧૮૯૬ ના 

જાન્યુઆરિમાં પૂરી થઈ હતી. [ આ «૪ ગાળામાં તેમણું “ કારભાર? 
નામની લેખમાળા લખી દતી. અને તે પછી પણુ “ દેઘાભિમાન ', 

“સ્વરાજ્ય ' તથા ' રાજ્ય અતે ધર્મ જેવા તાત્વિક ચર્ચાતા, 
* કંગેસ-કાન્વેન્શન ', “ લેજીસ્લેટીવ કાઉન્સીલ ' તથા રાષ્ટ્રિય 
સભ્રા અતે સ સાર્સુધારા સમાજ? જેવા ચાલુ મહત્ત્વના અને 
“રાજદ્રોહનો નવો કાયદો ', “મી. બાલ ગ'ગાધર તિલક” તથા 
મી, ફેક્ષ તથા મી. પીટતુ' ઈન્ડીઆ ખીલ? જેવા પ્રાસ'ગિક- 
વિષયોનુ' વિવેચન તેમણું છેક ૧૮૯૮ માં પોતે અવસાત પામ્યા 
ત્યાં સુધી કર્યા" કયુ” હતુ. રી 

આ બધાં લખાણોમાં “ પૂર્વ અને પશ્ચિમ 'ની લેખમાળા જુદી 
તરી આવે છે. “રાન્ય'ના વિભાગમાં લખાયેલા આ લેખોનું ક્ષેત્ર 
ઘણુ* વિશાળ છે. મણિલાલે એમાં અ'ચ્રેજ કેળવણીની અસરરપે 
પૃષ્-પશ્રિમ-સ'સ્કાર-સ'ઘટ્ટનનું રાજકીય, વ્યાવહારિક અને ધામિજ્ક 
દદ્િએ નિદાન કાઢી ખતાવ્યુ* છે. ધર્માતુસાર સવ'જ્યવહાર અને 
વ્યવહાર તથા ધમના એકભાવ એ ખે સિદ્દાન્તોતે આગળ કરીને 

તેમણે પૂર્વની રાન્યભાવના સમન્નવી છે. કુટુ'બભાવનાના જ વિસ્તૃત 

1 એ લેખમાળા સળ'ગ સુ ગ મા મૂકેલી છે. (તએ પૃ. ૪૬૫-૫૫૪) 

કે 



૧૮૮ પ્રકરણ ત્રીજી” 

સ્વરૂપ તરીકે તેતે એળખાવીને પશ્ચિમની વ્યણિપ્રધાત અને અહ ભાવી 

રાજ્યનીતિથી તેતી ભિન્નતા અતે વિરોવતાતું તેમણે પ્રતિપાદન 
કર્યું“ છે. અઠ ભાવતે ગૌણુ મખનાર ભારતીય પ્રજનતે પરાકમી 
બનાવવા સારુ વણુ*વ્યવસ્યા બહુ આવશ્યક હેતી, સ કર, દ્દેધ, કલહ 

જત્યાદદિતે કારણે વર્ણુવ્યવગ્થા તૂટી અતે અઠ'ભાવગૌણુતની પ્રણા- 
લિકાતુ* યથાર્થ મર્યોદાસમ પાલન થયુ નહિ એટલે આયષ* પ્રશ્ત 
નિ.સત્તત બની ગઈ એમ મણિલાવતુ નિદાન છે. મોગલ શામન 
દરમ્યાન લેકેએ એહિક વાતની દરકાર મૂષી દીધી, પણુ તેએ 
પાતપોતાના ધમને ચુસ્તપણે વળગી 2 હતા મણિવાલે આતે 
શરીરના દાસત્ત અને આત્માની ગ્વાધીનતા તરીકે ઓળખાવતા કૈક 
અભિમાનપૂર્ઝક કહ્યુ" છે કે “આર્યૌએ આપ્જ્વ માચવ્યુ, 
આત્માને ઉગાર્યો, શરીરને દાસત્નમાં ઝોકા્યુ, આત્માથે શરીરો 
સોગ આપ્યો,'* બહારથી ગુલામ બતેલી ભારતની પ્રશ્ન, અતેક 
કસે!ઠીમાથી પસાર ચઈ તે પણુ, આજ લગી “ ત્રિકાગામાધ સત્યરૃપ 

પાતાપણુ'' સાચવી રહી એ તેતે! ગુલામીમાં પણુ વિજય જ ઉત્તો 

એમ મણિવાક્ષે સગર્જ પ્રતિપાદન કયુ" છે. તેમના આ વકતવ્યમાથી 
ઉત્કટ દેશાભિમાનથી ગ્રેરાયેલી અતિશયેદકિતતે બાદ કરીએ તે, 
સેકડો વષર લગી અનેક વિદેશીય આક્રમણ સહન કરીને 
પણુ હિદુ સ'સૃતિ ગ્વત્ત સાચવીને અવ્રાપિ જીવતી રહી છે એ 
તો કોઈથી ઉવેખાય નહિ એવી હીકત છે. 

પૂવ અને પશ્ચિમના મજકીય સ ધટનતથી દેશતે થયેલ લાભ- 
હાનિનું' મણિલાલે મરવૈયુ* કાઢ્યુ છે હિંદમાં અગ્રે રાજ્યની 
સ્થાપના સાથે પ ચાયતો, મહાજનો ૪. નો લોપ થતાં કૈતળ 

રઞાજાતો અધિકાર સ્થપાયા તેથી પ્રશ્નને ઘણુ સહન કરવુ પછ્ધાની 
તૈમણે ફરિયાદ કરી છે. સમણિપ્રધાન તત્રતે સ્થાતે વ્યદિપ્રધાત 

, ન છીએ “મણિલાલના ત્રણ લેખો' ( ગુ વિ. સભા) પૃ ૧૪૬ 



સમાજ, રિક્ષણુ અને રાજકારણ ૧૮૯ 

ત'ત્ર આવતા ૩ પ્રશ્ન વગ્ચેનુ અ'તર્ વષ્યુ' તેતે પરિણામે 
અવિશ્વાસ, પરછદાતુવત્તિત્ત, કુમ પ, દાશિદા, નિંરુવ્રમિતા પ્રતમાદિ 

અનિષ્ટોતો ઉદ્ભવ યયે.. પરદેશી શિક્ષણુથી ઉદભવેલી આકાંક્ષાએના 
માગમાં પણુ આ વ્યકિતપ્રધાન રાજ્યનીતિ જ વિધ્રરૂપ નીવડી છે 
અ'શેશેના આવવાથી સલામતી, શિક્ષણુ, ન્યાય આદિમાં લાભ થયા, 
પૃણુ તેની કર્ભારરૂપે બહુ મોટી કિ'મત ભરવી પડે છે ! રાસ્્રાહરણુના 
કાયદાથી પ્રશ્નમાં નિસ્તેન્તા આવી એ પણુ બહુ મોટી હાનિ છે, * 
આમ, સમરિપ્રધાત નીતિને વ્યજ્િપ્ધાન નીતિની ભોગવવી પડતી 
તાખેદારીનુ' મણિલાલે નજીકથી પણુ તટસ્થપણે અવલે।કન કયુ” છે. 

પરદેશી રાન્યની તાબેદારી દૂર કગ્વાના ઉપાય તરીક્રે ઉઠ્ૂંડ 
ખલતના પ્રયોગતે તેમણે વિતારાકારી ગણ્યો છે. ' જે તે પ્રકારે 
અત્રત્ય અને પશશ્રાય ઉભય ગન્યનીતિનુ* મિશ્રણુ થાય, રાજન પ્રશ્ન 
વશ્ચે વિશ્વામ વધે, તેવા પ્રયોગો આદરવ!'ની તેમસે સલાડ આપી 
છે, પૃવ%ના ભૂતમાંથી પશ્ચિમતે અને પશ્રિમના વત*માનમાંથી પૃ૧5ને. 
શીખવાને। તેમણે અતરોધ કર્યા છે. પ્રરૃત્તિ નહિ પણુ સમતા 
જીવનને! મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એ પશ્ચિમે અતે નિવૃત્તિ એટલે આળસ, 
જડતા, સ્વાય ૪, તામસી ૬ૃત્તિ નહિ, પણુ અન'ત પ્રશત્તિમાંથી 
એક અનાદિ સમતા ઉદ્દભવીતે ક્મયોગમાં સાક્ય પામે એ પૂવે 
શાખવાતુ' છે. પણુ આમાં પ્રાથાત્યોએ જ પહેલ કરવાની છે એવે 
સમ્શણિલાલને! આગ્રહ છે. એને માટે તેએ! ઉત્કટ સ્વરે સૂચવે છે કે 
“આર્યા ઉપર તેમણું ધીમે ધીમે વિશ્વાસ આણી તેમનાં હૃદયમાં 
રહેલી પ્રેમભાવનારૂપ આપત્તિ નનમત થાય તેમ કરવુ* જેઇએ, 
ગ્રેમતી ઉષ્મા ને બલથી તેમતા હે।!ઠે ઉઘડાવવા જેઇએ,” 4 પૂર્વ 

અને પશ્ચિમનો ચો!ગ હદયની ભૂમિકા ઉપર પહોંચે અને “ પ્રકૃત્તિમાં 

* દત્રણુ લેખો 'ર પૂ. 1૪૯-૬૬૦ 

4 એજન, પૃ. ૬૫૯ 



સમાજ, રિક્ષણ અને રાજકારણ ૯૧૬ 

સહાસભાતુ' અધિવેરાન પૂતામાં ભરાવાતુ હતુ. તે વખતે કોગ્રેસના 
જ એક મ'ત્રી બાલ ગંગાધર ટિળક આ પથાને સૈહ્ાન્તિક 

વિરાધ કયી હતો. આપણુ સાસારિક સ્થિતિ પશ્ચિમતે સુકાબલે 
થી, બલકે ચઢિયાતી છે એમ તેએ માનતા હતા. આથી 

સુધારામાં પછાત છીએ એવું કોગ્રેસના મૃ'ડપમાં 
! ર તં અતે સુધારાના ઠૅરાવ કરવા એ .આપણા 



સમાજ, શિક્ષણ અને રાજડારણ ૧૯૧ 

મહાસભાતુ' અધિવેશન પૂનામાં ભરાવાનુ' હતુ'. તે ,વખતે કોગ્રેસના 
જ એફ મની બાલ ઝગાધર ટિળક અ પથાનેઃ સૈહાન્તિક 
વિરોધ કર્યો હતો. આપણુ સાસારિક રિચિતિ પશ્ચિમતે મુકાબલે 
“ઉતરતી નથી, ખલકે ચઢિયાતી છે એમ તેઓ માનતા હતા. આથી 

આપણે સમાજસુધારા્ાં પછાત હીએ એવું કોંગ્રેસના ઝ'ડપમાં 
એસીને સ્વીકાગ્યું અતે સુધારાના ઠરાવ કરવા એ #આપણા 
રાજકીય હકની વિરુદ્દ જવાને પરા મ'ભવ છે એમ તેમણે 
અતાવ્યુ' હતું, તેમની મુખ્ય દલીલ એ હતી કે પૉંગ્રેસની 

સ્વરાજ્યની માગણીના વિરોધમાં સ'સારસુધારાસમાજના 

રરાવ પરથી સત્તાનાળાએ।, દેરાની સામાજિક સ્થિતિ સુપ્રરે નહિ 
«યાં લગી હિ'દની પ્રજા રાજકીય અધિકારો મેળવવાને લાયક નથી 
એમ ડહે તો જે હીલચાલ મૂળ કૉગ્રેસસે મજખૂત કરવા માટે ઊભી 

કરેલી તે જ કેગ્રેસતે નિર્બળ કરનાર નીવડે. ટિળકના આ વિવાદથી 
પૂનાની કોમ્રેસમાં ખે પક્ષ પડી ગયા અને દેશભરમાં તેતે વિશે 
ચર્ચા ચાલી. આ વખતે મણિલાલનુ વલણુ ટિળકપક્ષી હતુ'' આ 
પ્રસગે ' સુદ્શન'માં લેખ લખતાં તેમણે સસારસુધારાસમાજને 
જાગેસના મ"ડપને। ઉપયોગ કમ્વા દૈવા એ જેખમ છે એવો 

. અભિપ્રાય આપ્યો હતો. * છેવટે સુંબઈની કૉંગ્રેસ સમિતિએ તે 
વષષ પૂરતો અધિવેશનના મંડપ મસારસધારાસમાજને વાપરવા 
આપવાને અને ભવિષ્યને માટે તેને અ'ગે છેવટતે। નિણુજ્ય અધિ- 
ઘેશનમાં લેવાતો ઠરાવ કર્મો હતો. સ'સારસધારાસમાજતા તે 
વખતના ગ્રમુખશ્રી મહાદેવ ગો. રાતડેએ યૉંગ્રેસતા મંડપ વાપરવાની 
સવિનય ના પાડીને કોગ્રેસના અગિયારમાં અધિવેશનના વાતાવરણતે 
ક્ષુખ્પ ચતુ' ડહાપણુપૂર્વક અટકાવ્યુ હતું. 

આ નિમિસે મણિલાલ અતે રમણુભાઈ વચ્ચે સ'સારસુધારા 

* “નણ લેખે!?, પૃ. પપ૬-૫પ૮ 



સમાજ, શિક્ષણ અને રાજકારણુ કિ ૧૯૩ 

મણિલાલતે મતે, રાન્યકારભારને દૂષિત કરનાર ખીજુ સુખ્ય 
કાર્સુ રા'નઓને ભળેલી કેળવખ્)ી છે. અહ'ભાવ ઉપન્તવતારી 
પાશ્ચાત્ય કેળવણી અતે ખવાસોની ખુશામતભરી કેળવણીને લીધે 

રાજ્ધમ સમજવાનું” બળ જ રાજએઓ ગુમાવી બેઠા છે એમ તેમૃતું _ 

વકત છે. ર1જધમ્* નહિ સમજનાર અતે પ્રશ્તનુ' અહિત સાધના 
રા નાલાયક છે એવે! સ્પષ્ટ અને નિ્ભી“ક અભિપ્રાય આપતાં 
ત્તએ1 અચકાતા નથી. તેઓ કહે છે : 

“ લેપા૨ કરનાર્ પેઢીને! સુનીમ ચોરી કરે કે ભાગીઆમાંને” 
એક વિશ્વાસઘાત કરૅ તો તેને કેદમાં નાંખો છે; ખૂન કરનારતે 

ફાંસીએ ચઢાવો છે; ત્યારે કરોડે! મતુષ્યનાં કુમળાં ઉદય ઉપર 
વગર દર્કારે પોતાની ખબેકીકરાઇની વહેલ દોડાવનાર, ૨જપદની મહા 
જવાબદારી ન સમજનાર, ૨1જકલ'કતે ગાદી ઉપર શા મજે રાખી 

શકાય?” * 
રાત «માનાનુ' સ્વરૂપ ખાંધતાર્ છે. જગતમાં ન્૪ેટલા 

ગ્રકારનાં કત'ગ્ય છે તે બધાંતો સશ્વાળા રાન્નતુ* કર્તન્ય છે એમ 

પ્રાતિપાદીને તેમણે પ રાગ જસદલ્ત જારળવ્ ? એ ચૂઞતું ખરું રહસ્ય 
સમજાવ્યું છે, કારભારી રાજપદ્ને! પ્રતિનિધિ છે. એટલે તે કોઈ 
પણ્ સત્ કત'વ્યમાં*ઊશે। ન છોવો જેઈએ. તે દક્ષ એટલે ક 
સર્જ કર્તવ્યતે ઉપચોગી સર્વ ગુણે ધરાવતો હોવે! ભજનેઈએ. કર્તબ્ય- 
નિષ્ઠ રાશ અતે દક્ષ મ'ત્રીનો યે! મ સવ* પ્રકારની સિદ્ધિ અપાવે 
છે એમ ગેતિપાદીતે તેમશું રાન્નએ તથા કારભારીઓને કતજ*ત્યના 
યયા પાલન દારા પોતપોતાતા રાજ્યતે દણાન્તરૂપ બતાવીને આયું- 
ભાવનાના ખરા પ્રતિનિધિ તીવડવાની શીખ આપી છેવટે ચીમકી 
પણુ આપી છે% 'જે'કામ રાન્ન કે કારભારી નહિ કરે તે 
કાલ કરરે. 

* સુ. ગ.૧ પૃ. ૫૩૬ 
ન એજન, પ, ૫૨૩-૫૩૮ 



૧લ્૪ પ્રકરણ ત્રીજુ' 

મશિલાલના રાજકીય વિચારો, ઘણ”ખરું, આયમાવનાથી 
રગાયેવા અતે ચાસ્રીય ભૂમિકા પર ખંધામેલા હતા. રાજ્યનાં 
અ'ગતો તેમણે તાત્તિક તેમજ વ્યાવહારિક બ તે બાજુએથી વિચાર 
કથ થતો. લેકશાસતતી ભાવનાતે તેએ આવકારપાત્ર ગણુતા હતા. 

ચૂ'ટધીથી વગ*ભેંદ ઓછે! થાય છે તે લાભ તેએ બતાવે જે, પણુ 
તમાં અજમાવાતી ગેર-રીતિએઓ પ્રત્યે તિરસ્ટાર દર્શાવે છે, લે[ક- 

« માન્ય ટિળકને 2જદ્રોદના આરોાપમર સત્ન કરવામાં આવી ત્યારે 
તેમણે એફ ર્વમાની પત્રકાર અતે દેરાભક્ત નાગરિક તરીકે વિરોધ 
પ્રદશિષ્ત કયો હતો આમ, મમણુભાઈ કે આનદશ'કરતે મુકાબલે 
શણિલાવનાં રાજફીય મ"તવ્યો ઉદ્દામ ગણાય પણુ નિરપેક્ષ ધોરણે 
તપાસતાં તેમના વિચારો એક'દરે સષ્યમસાગી* જણાય છે. ષ્રિટિશ- 
સિ'ડૅ દશમાં શાતિ સ્થાપી છે તે તેના “ કરપ'થી દેશી રાન્યે 
પૃણુ કાંઇક જુલમ કરતા અટકે છે એ મતલકનાં વિધાતે! તેમણે 
અનેકવાર કૃતસત્રાવે કરેલાં છે. વિરોધ વ્યક્ત કરવાની તેમતી 
રીત પણુ કેટલી મર્યાદાવાળી અને રાંતિત્રિય છે તે ઢિળકના 
મુકદ્મા અગે તેમણું કરેની તોધો અતે સરકારે રાજદ્રોહના 
કાયદાને વિસ્તૃત અથ" ફરશે! તેની સામે “ શું લખવુ'?' * એ 
મથાળાવાળા નોધ કરેલી તે જેતા સમજાય છે " ખરુ તાં, ઊછગ્તી 
મષ્ટ્રિય અસ્મિતાની ભાવનાને] એ જમાતો। જ ખડુધા સષ્યમમાગી* 
દત્તા, પોતાની મર્યાદામાં રહીતે પણુ, દેશતી રાજ્કીય સ્વાત ત્ય 

શણી થતી ધીમાં પણુ નિશ્ચિત ફૂગતે અમુક અરો સક્યિ કામ 
દારા અને ઘણે અ'શે વિચારતાં આંદોલતે દારા ગતિ આપવાનો 
તેમણે ગ્રયત્ત કચૌ એ જ તેમની ગએ ક્ષેત્રની સેવા છે 

* સુ ગ, પ, ૫૯૦-૫૯૬ 



પ્રકરણ ચાથુ 

ગધ $ સાહિત્યકુતિએ 
પતિ સ્વીકાગ્રેલા જીવનકાયષને વ્યાપક મૂત'તા આપવાના ઉદેશથી 

સશિલામે લેખન-પ્રરૃત્તિ અપનાવી હતી, તેથી તૅમનાં લમભગ 
તમામ લપખખાણી કેઈ તે કોઈ રીત્ત તેમની અભેદ કિલિસરીથી થોડે 
ઘણે અ'શેય અ'કિત થયા વિના રહી શકચા નથી, તેમ ૭નાં એક 
ગ્રરૃત્તિ તરીકે ધર્મ, ઝે અતે રાજ્યતી માફક સાહિત્યનો છતવનના 
એક અલાયદા અંગ તરીકે તેમણે સ્વીકાર કર્મો હતો ને તેનુ" તેમણે 
રસદણિએ ખેડા'ૃ કયું" ઘતું એ વિસરાવું જેઈએ નહિ. ચિ'તન 
અતે પાંડિયની ભારોભાર રસિકતા અતે સૌન્દય'પ્રીત્તિ પણુ તેમના 
સ્વભ્નાવર્મા દતા. આપી કેવળ સત્યકામી રહેવાને બદલે તેમની 
સાહિભ્પ્રરૃત્તિ સૌન્દય“કામી પણુ બની હતી. આમ ન હેત તતો 
“કાન્તા' અને “હસિહાનતા? જેવા નાટક રચવાતી અતે 
*માવતીમાધવ' તથા “ ઉત્તરરામચરિત ' જેવી લલિત નાટયકૃતિઓનાં 

ભાષાંતર કરવાની સ્કુરણા તેમને થાત ખરી? તેમના ખ્યૈયવક્ષી 
લખાભામાં પણુ અચૂક ધ્યાન ખે'ચે તેવી સાહિત્યિક ગુણુવત્તા માલૂમ 
પડે છે તેતુ' કારણુ પણુ એ ન. અભેદાન'દતાં સ'વૈદતાો ઝીવતા 

ત્તેમના રસિક કાવ્યોને એક બાજુ રાખીતે હાલ તુગ્ત તો તેમની મુખ્ય 
ગઘકૃતિઓને લક્ષમાં રાખીને, નાટક, નિગધ, વિવેચન આદિ ગલ 
પ્રકારના કે ફરેલા ખેડાણુનોા સાહિત્યિક દછ્ટિએ કચાસ કાહવાતો 
પ્રયત્ન કરી 

/ “કાન્તા” 

મણિતાલતે લેખક તરીકે ગુજરાતી સાહિત્યમાં સૌપ્રથમ 
સત્કાર અપાવનાર *કાન્તા' (૧૮૮૩) છે. 1શિષ્ટટા અને ઉગ્ચ 
રસિકતાના નમૂનારૂપે એ નાટકનો તે જમાનામાં સ્વીકાર શ્રયે! હતો.- 

તિ 



શટ પ્રટરણુ ચોથું 

ખુદ ર્મણુભાઈ એ છેક ૧૯૦૯ સુધીના શુજરાતી નાટકસાહિત્યમા 

“એક જ આશ્ચાસનસ્યાન' તરી%ે.તેતે એળખાવ્યુ હતું “ કુશળતાથી 
કરેતી મ કલતા, જતમ્તભાવનુ રસિક ચિત્ર અતે કવિત્તમય ભાવતો 
અનુપ્રવેશ' તેમ “ ખરેખરી સ્વાતુભવરસિફ કવિતા એ નાટકમાં જ 
જોવામાં આવે છે? એમ અભિપ્રાય આપીને, તેમણે, “કાન્તા” 
રચ્યા બાદ મણિુવાવે નાટક્લેખત મૂકી દીધુ હતુ તે બદવ કૈંક 
ખેદ દર્શાવ્યો હતેો* આપણા આઘ વિવેચક નવલરામે “ કાન્તા' તે 
વિસ્તૃત અવલેકનતુ માત આપ્યુ હતુ, ને તેમાં પ્રતીત થતી 
“તેના તરુણુ લેખકની શુદ્ઠ, સ સ્કારી રસસતા' પ્રતયે સાહિત્યરસિક 
જવતાતુ સઠ ધયાન ખેચ્યુ હતુ નાગ્કતું વિરતૃત પૃથક્કરણુ 
કરીતે તેમણું પ્રાર શતી કૃતિમાં આવતી ભૂલે ને અમ ગતતાએઓ 
બતાવી હોવા છતા "બધુ નેતા આ નામક બહું સારુ છે! એમ 
તેતુ' એક દ? તોલત કયુ" હતુ.1 આજે પણુ ગુજગતી સાહિત્યનાં 
શિષ્ઠ કર્ણાન્ત નાટકોમાં “ કાન્તા ' ની ગણુને। ચાય છે. 

“કાન્તા' ની રચના ઇતિઠાસ, સ્વાતુભવ અને કલ્પતાના 
મિશ્રણુથી થયેલી છે. પહેલાં મશિલાલતી ઇમશ્છા જયશિખરીના 
મૃહ્યુ તથા વનરાજના જન્મને લમતુ” એતિઠાસિક વસ્તુ લઇને 
નાટક લખવાની હતી. પછી પ્રસ્તાવનામાં બતાવ્યુ છે તેમ, તેમણે 
મદીપતરામકૃત “વતરાજ ચાવૃડે!' વાર્તા વાચી, તેમા સરપાળતી 
પત્ની વિમળાને ભૂવડતો પુત્ર કરણુ, ધગ્માથી બળાત્કાર ખે ચી લાવી 
જાણતું ભળતુ જ માચુ' કાપી લાવીતે તે સુરપાળતુ છે એમ મનાવીતે 
હષ કરવાતે! પ્રયત્ત કરે છે, વિમળા સતી યાય છે એવી હકીકત 

* જુઓ “ડવિતા અને સાહિત્ય ', વો 3, પૃ ₹પર-રપ૩ અહી રમણુ- 
ભાઈએ “દાન્તા'ની રચતા-સાલ ઈ સ ૬૮૮૪ આપી ઝૈ તે સ્કૃતિચૂક જણાય 

જુ વરતુત ૨૮૮૫ સા સ્થાઈને ૬૮૮૨ માં એ નાટક પ્રાસિદ્ધ થયુ હતુ * 
4 જુએ “ નવલત્ર થાવલિ ! (તારણ), પૃ પછ 
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સાહિત્યૃતિએ। ક શૃહ્૭ 
રૂૂૂૂૂૂનૂનર ----------- ન ન્ન 

વાંચવામાં આવતાં તેતે આગલી ૯ફીફત સાથે ભેળવીદેત્રાને। તેમણે વિચાર * 
કરમાં, પણુ વિમળા નેવી પતિતતા આ પરપુરુષના મસ્તકને સરપાળનેં 
મસ્તક જાણીને છેતરાય તે એમતે સ'ભવિંત લાગ્યુ નહિ. તેથી તેમણે 
એમાં ફેરફાર કરીને સરને પ્રસ ચ ઉમેર્યો, વળી ' મકીની ખરી ખોટી 
“ાલતતુ' વણુંને કરવાત!, તથા સેવકની અધમતા દર્સાગવાના હેકુથી ' 
હરદાસ, ર(તદાસ અતે તરલાનાં કલ્પિત પાત્રો પોતે ઉમેર્યાનું 
પણુ પ્રસ્તાવનાર્માં જણાવ્યું છે. ત્રેવીસ વષષતા સણિવાલે 

એમાં મિત્રદ્દોહતો પ્રમ'ગ ડૈ'ક સ્વાતુભવને આધારે વણુ'વ્યો 
હેય એમ “કાન્તા'ના વસ્તુનું” સ&્ષમ પૃથક્કરણુ કરતાં 
સમ્ય જે, નાટકમાં હરદસે, સુરસેત સાથેની પોતાની 
મૈત્રીને અ'ગે કાન્તા પ્રતે પતિ આકર્ષાયાનો, કાન્તાતા પતિતરતતે 
ચળાવવાની પોતે કરેતા ચેદાતે! તથા પોતાને ઉસ્્કેગ્તારા મારફત નર 
સુર્સેનને બધી વાતની ખતર પડતાં સુરસેને ક ન્તાતે ધમકાવી તે 
*કાન્તાએ સ૧* માની લીધુ'' એવે ઉલ્તેખ કર્યો છે, * તે નડિયાલ્ના 
એક સમવયના મિત્ર સાથેતી દોસ્તીને અગે મણિલાલતે થયેવ 
અનતુભવતુ જ જણે કે પ્રતિતિ'ભ છે ! ઉકત બના4તે કારણે સુરસેન 
સાથેતો। હરદામતો સબધ તૂટવા બાદ સધાયો તો! ખરો, પણુ 
વચ્ચે ગાંઠ રડી ગઈ તે, તેમજ હગ્દાસની પોતાના દુષ્કૃત્તે પશ્ચાત્તાપ 
અતાવવાની તત્પરતા મણિલાલ અને એ મિત્રતી વચ્ચે થયેલ 
મતદુઃખ અતે તેની પછીના મણિતાલના માનસિક પ્રત્યાધાતનુ” 

સ્મર્રુ કરાવે જે. “કાન્તા'ના વસ્તુમાં આમ મણિલાલતેા 
સ્વાનુભવ પણુ વણાયેલે। છે. ઇતિઠામની સાથે સ્તાનુભવને ભેળવત! 
કલ્પનાતે! આશ્રય લઈ તેમણે પ“તિદાસના જત્તાંતમાં કેટલ'ક મળાશરત 
“રેરફાર કર્યા છે. આ સ્થિતિમાં કોઈ તેતે એતિહાસિક નાટક ગણીતે 
અન્યાય ન કરી બેસે એટવા માટે જતિહાસનાં પાત્રોનાં નામ 

* જુએ કાન્તા? (બીછ આ.)»ે, અ, ૨, પુ ૬૪ જ. 



૨૯૮ પ્રકરણ ચેણુ 

ખદલોને* લેખકે પ્રસ્તાવનામાં એને પ્રકરણુ--સસ્કૃત નાટયશાઅ પમાણે 
કલ્પિત વસ્તુવાછુ' તાટક--ગણુવાની સ્પષ્ટ સૂચતા કરી છે 

મણિવાલે આ રીતે મૂળ ઇંતિદત્તમા ફેરફાર કરીને ઉષજવેલું 
નાટષવસ્તુ કેટલે અરો રસક્ષમ છેતે જેઈએ, “કાન્તા ની સમીક્ષા 
કરતા નવતરામે વરસ્તુસ કલતાની ઝીણુવટભરી પરીક્ષા કરી છે તેમાના 

ટલાક સુઠ્દા મહત્ત્તના છે 

સુરપાળના મસ્તકના પ્રસ ગતે બદલે મણિનાલે મૂડેવા 
સુકતાહારત# સ્તકટિયત કગતાવતે તરલરામે ઓગચિત્ય અને 

સભવિતતાને ધોરણે અયોગ્ય ગણ્યો છે વનમા કાન્તા અતે 
યૌવનશ્રાને મૂકીને પાઠા વળતી વખતે સુગ્સેન પોતાના ગળામાંથી 
ગે!તીતે! હાર કાઢીને કાન્તાતે પહેરાવતા ડહે છે કે અ! માળા 
જયારે તૂઝે «યારે જણુલુ કે મારુ--અને રાત જ્યચદ્રતુ પણુ-- 

અનિષ્ટ થયુ છે આ માળા નાટકના કરુણુ અ તત ફારણુ છે તેથી. 
નાટકમાં એતુ મહત્ત્વ ધણુ છે નવલરામે એકપતતીત્રતતે બળે 
શધાયેલી માળા તે તરત તૂટે ત્યારે # તૂગવી નેઇએ અતે તેતે 

સુરસેનની કુશળતા સાથે કશો સબધ હોવો ન જેઈએ એવી. 
ટીકા કરીતે મણિલાને મૂળમાં કરેલા આ સુધારાતે અપ્રતીતિકર 
દેરાવવાને પ્રયત્ન ડયો છે 1: તેની સામે સુરસેનના મુખ સાચે સાદરય. 

ધરાવતા મુખવાળા કે ચે।હદાના લોહીચૂતા મસ્તકતે મારતે ધોડૅ 
સૈનિક લઈને આવે એવા મૂળ પ્રસગતા સડેતને તેએ વિશેષ 

* જે” તામ બદલમાંમા તેમણે પૂરતી કાળછી લીધી જણાતી નથી 
નાટકના ચોથા અંકના પહેલા પ્રવેરામાં ત્રણુ 'કેકાણિ જ્યચ #ને ખદલે 
જયરોખર નામ (બીઇ ને ત્રીજ આરત્તિમા પણ્) નોવા મળે છે પ્રસતાવ 

નામા પણુ (પૃ ૨) સુરસેન અતે સુશ્પાળ નામનો ગોાટાળે1 રહી ગધેદ 
છે કડટાય નામ ખદલવાને વિચાર લેખકને પાછળથી આન્યેો હરો 

ન “રુએ નવલસ્રથાવલિ, પૃ ૪૬-૪૨, ૩૮ 



સાહિત્યકુતિસમા ૧૯૯ 

સ'ભવિત ગણું છે તરલા કપટ કરીતે કાન્તાને! સુક્તાહાર રાત્રે 
તરી નાખે છે અને ખીજ દિવસે કાન્તાને છતે ધણીએ સત ચડે. 
છે તે પણુ તેમતે આશ્ચયકાસ્ક લાગે છે. ી 

હારના બનાવ વિશેતો નવલરામતેર આ અભિપ્રાય ચિજ્ય છે. 
ભ પ્રકારના બનાવે।તી પરીક્ષા કરતી વખતે લોકમાન્યતાતે ખાસ- 
લક્ષમાં લેવી જેઈ એ. હારના પ્રસંગને કેવળ ખુદ્દિતી ભૂમિકા ઉપરથી 
નહિ જતાં તેની પાછળ રહેલી શ્રદ્ધા અતે લોકમાન્યતાને સમજવાનો 
પ્રયતન કરીએ તે! તેમાં કશું અજુગતું નહિ જણાય. સુરસેને કાન્તાના 
ગળામાં હામ પહેરાવતી વખત તેતે! “ એકપત્નીવતના સત્યથી, 
સધાયેલ હાર? તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પરથી નવલરામે ટીકા 
કરી છે કે એવો દાર તો. એકપત્નીવ્રત તૂટે ત્યારે જ તૂશ્વોા જેઈએ 
ને તેતે સુરસેતતી કુરાળતા સાથે કઈ સબધ નેત્રી. પણુ અહી* 
મુખ્ય ગ્રશ્ન દામ્પત્યનો છે. સુરસેનતા ઉક્ત ચખ્દો ઉભયની દામ્પત્ય- 
ભાવના જ સૂચવે છે. મ્'ગન દામ્પત્યના પ્રતીક તરીકે એ હારને 
સમજતાં લોકમાન્યતાને કરો બાધ આવે એમ નથી. કાન્તાતે પતિના 
વચનમા પૂણુ શ્રદ્દા છે અને હારછેદનથી અશુભ શુકન થયાતું તે 

કુદરતી રીતે માની લે છે, એટવે હારતુ' કપટથી છેદન થયુ હેવા 
છતાં તેતે બીજે વિચાર કરવાને! રહેતો નથી. વળી, શ્ષદ્ધામાંથી 
શૂ ચડે છે એટલે તેતે પતિ જીવતે સત કમ ચડે એ પ્રશ્ન પણુ 

અસ્માને ઠરે છે, 

આ જ દદિતે વિસ્તારીને જ નવલરામે જેને વિરોષ બ'ધ બેસતા 
ગણ્યો છે તે મૂળ પ્રસ'ગ નેઈશું તો તે પ્રમાણુમાં એછે સ'ભવિત 
જષ્માશે. સુરસેનના મરતક સાથે સાદરય ધરાવતું કોઇ 
ખીન્નનુ મસ્તક કાન્તા સમક્ષ રજ કરવામાં આવે, પણ્ કાન્તા 

શક્ુપક્ષ તરફથી રજ થયેલા ચસ્તકતે એકદમ પોતાના પતિના 
મસ્તક તરીકે સ્વીકારી લે ખરી? તેની પ્રતીતિતો આધાર, મસ્તક 



૨૦૭ ર પ્રકરણુ ચેથુ' 

લાવનાર માણુમ ૫? છે. જે લાવનાર માણુમ વિશ્વાસપાત્ર હેય તો 
જ એતે મરતફ વિશે શકા ઊઠે નહિ, નહિ તો તેતે શત્નુપક્ષતા 
કાવતરાતી ગ'ધ આવ્યા વગઃ રહે નહિ. હાગ્છેદન ગૂઢ રીતે થયુ 
હાઈ તેતે વિશે એના મનમાં રકા ઊઠવાતો અવકાશ રહેતો 
નથી, આ દધઘ્િએ હાન્તોા પ્રસંગ મૂળતાં કરતા વિશેષ સભવિત 

જાગે છે. ન 

વનમાંથી પાછા વળતા સુર્સેનતે તેતો મિત્ર હરદામ જયચ દરના 
જૃર્યુના તેમજ ભુવનાદિત્મના (વિજયના સમાચાર આપીને સરસેતતે * 
પુન રાજગાદી મેળવવા સારુ પદમાં પુરાવાનુ" સૂચવે છે 
અતે સુરસેન પોતાની કાત્રવટતે લાહન લમાડે તેવો રસ્તો 
એકદમ રપીકારે તે નવલરામતે અચબે] ઉપશ્વનારુ' લાગે છે. * પણુ 
કન્ણુનો વિશ્વાસ મેળવવા સારુ સુરસેનતે પકડવાનો] દેખાવ કરવાની 

ફરદાસતે જરૂર લાગે, અતે ૬ર ૨%પૂત હોવા છતાં વખત પારખીને 
સુગ્સેન મિત્ર હરદાસની કૂક્તિમાં સમત થાય તો તેમા કશુ 
અજુમતુ' કે આથ્મ'જનક નમી. 

નવલરામતી સૃદ્મ રસદ્દિને કર્ણુ કાન્તાને[ અતુવક્ષીને વિરહમાં 
કાવ્યો! ગાય છે તે ખૂચે છે. ખડેત અતે પત્તીની શોધમાં નીકળેવો 

સુરમેત ઉન્માદાવસ્થામાં આવીને વિરહકાબ્ય લવકારતો વતમાં રખડે છે તે 
ધીશેદ્મત્ત ક ઉઠ્દત નાયકને શોભતું નથી એવે! તેમનો અભિપ્રાય છે.ગર 
કૅરણુના કાશ્યોદ્ગારોમા એ વખતની ર'ગમૂમિને ફાવે તેવુ” નાથઇી તત્ત્વ 
વિશેવ છે. તેના મુખમાં મૂડેવા શૃમારાભાસી ઉદગારો એક રીતે 
કેન્તાવા સતીત્વનતી તાવચૂી દ્વારા તેના પુશનપ્રકેપતે ઉરકેરીતે કરણુના 

પાત્રને તેમજ નાટકના સ થષષતે વિકસાવવામાં સહાયભૂન થાય છે એમ 

*નમ,પૃ૪દૃ _ 
જ એજ્ત, પૃ ૪૭ 

ગત પ ષન 



સાહિત્યકૃતિગ્મે! મુ ૨૦૧ ઝડ: 
ખુલામા સ્્યાપી શકાય, ઉન્મત્ત પસ્થિતિમાં વિલાપ કરતા સસુરસેન 
વિશે તો, તે “ વિક્મેવશીયમ્' ના સુરુમ્વાએ લેખકના થિત્ત- પર 9 
પાડેલા સ'સ્કારને પ્રતિબિ'નિત કરે છે, અને કાન્તાતી કસોટી થાય 
ન્યાં લગી તેને દૂર રાખ્યા વિંતા છૂટકો નથી માટે લેખકે તેને વનમાં 
રખડતો રાખ્યે! છે એમ માનવુ રહ્યુ. 

“કાન્તા'ની વસ્તુસકલનામાં નવલરામે બતાવેવી કેટલીક 

અસ*ગતતાનો આ રીતે ખુવાસો આપવા છતાં વરતુચૂથણીમાં 
શિથિલતા અતે અસભવદોષની રકા ઊભી ઝરે એટલી કચાશ 

"રહી ગઈ છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે. પશુ સમગ્ર નાટકે! રસપ્રવાહ 
નિહાળતાં, તેમજ મણિલાલને। મૌલિક નાટક લપ્નત્રાતે આ પહેલે 

પ્રયાસ છે તે નેતા એટલી કચાશ ક્ષમ્ય ગણાય, 

નાટકના કા્યતે સતત વહેતું રાખી શકે તેવાં ર્ફૂતિજવાળાં પાત્રો 

*ઉપસાવવાની કળા મણિલાન પ્રથમ પ્રયત્ને જ હસ્તગત કરી શક્યા છે. 
કાન્તા, સુરસેન, જયચ#, હરદાસ, રત્તદાસ, તરલા અતે ડરણુનુ” 
એક બી'મથી ભિન્ન તરી આવે એવુ' સ્વભાવનિરૂપભુ પ્યાનષાત્ર 
છે, સુર્સેનનાં રાજભક્તિ, ચ્ણ્વીગ્તા અને એકપત્તીત્રત; કાત્તાતુ* 

તેજસ્વી સતીત્વ, સ્વાય* અને મિત્રભકિત વચ્ચે ઝોલા ખાતું' હરદાસતુ 
માનસ, રત્તદામની ડુટિલતા, કરણુની લ પ#તા અને તરલાતી તચ્લતા 

નાટકના રસપ્રવાડને વિવિધ રંગ ધારણુ કેરાવીતેં અસ્ખલિત 
વહેતો રાખી રાકે છે. સૌથી વિશેષ હૃદય ગમ પાત્રથિત્રણુ તરલાનુ* 
છે, ફાંતાના ક'ઠના હારનુ' છેદન કરવા-નીકળેલી ત*લાના સમાંતર 

સ'ધષ્તુ' વણન રેકસપિયરના મેકબેથની ડ'કનનુ' ખૂન કરવા જતી 
વખતની દોલાયમાન મતઃસ્યિતિતુ' સ્મરણુ કરાવે તેવુ' સચે!ટ છે. 

નાટકતી કાના વેગતી સાથે સાથે પાત્રના મતોવેમનુ” નિરૂપણુ 
કરવાની કાવટ પહેલા જ નાટકમાં મણિલાવ બતાવી આપે છે તે 
“અસેછ સોકાંત નાટકના આંતર સ્વરૂપની તેમની જણુકારી બતાવે 

ક 



શ્ગ્રૃ પ્રકરણ ચોથુ” 

છે; અ'શછી નાટકની માફક અહીં વસ્તુનુ' કશી પણું પ્રસ્તાવના 

વગર સીધેસીધુ' ઉદ્ધાટન ચાય છે. વળી સ'સકૃત પ્રયાલિકાતો! વિઠધક 
એમાં નથી. એટલુ જ નહિં, આખા નાટકના ગ'ભીર્ વાતાવરષ્યુમાં 
આછી સાસ્યતી લહરી શરકાવે તેટલે! એકાદ હળવે પ્રસ્'મ પણુ. 

, નધા. તાટકતા આર'ભમાં મૂકેલે સુરસેતતા મધુર દામ્પત્યતું' સગત' 
કરતો, ને “ ઉત્તરરામચરિત 'ના આર'ભની યાદ આપતે ચિત્રદ્ય'નતો 
ગ્રસ'ગ ક્રમશઃ અનેક વિષમતાએ। રૂપે ઝડપથી પલથાઈને છેવટે 

કાન્તા-સુરસેતના ચિતા-પ્રવેશરૂપે પયષ્વસાન પામે છે, નાટકમાં 
પિમાને સતત ચાલુ રાખતી પણુ કેવળ કરુથુ પરિશામને લક્ષતી આ 
આં તર વસ્તુસ'ધટના લેખકના “ કાન્તા 'ને “ હૅમલેટ ' કે “ મૈકબેય? 
જેવી ઝરુષણાન્તિકા બનાવવાના મતેરર્યતુ' સૂચન નથી કરતી શું ? 

ખીછ તરફ, સ'સકૃત કવિતાના રસિયા મણિલાલ નાટકની બાલે 
રચનામાં સશકત નાટયપદ્દિનુ' અતુસર્ષુ કરેછે એ પણુ સ૫૪ છે. 
નાટકમાં છૂટે હાથે વેરેલા પલ્રખ'ડે વાંચનારનુ' આર'ભથી જ ધ્યાન ખેચે 
છે, સ'સકૃત કવિઓની માફક નાથ્કમાં કવિતાને દોર તેમણે એટલે 
છૂટા મૂળી દીધો છે કે તેમની કવિતા નાટકતી હરીફાઈ કરવા નીકળી. * 
હાય એવો આભાસ ચામ. શૃંગાર, વીર, કરુણુ, ભયાનક અતે 
ખીભત્સરસને ઉચિત વિવિધ ભાવતુ' વચા દશ*ત આ કાવ્યપ'કિતિઓ 
્રારા સહેલાઈધી થઈ ચકે છે. ખરું જેતાં સમત્ર નાટકના ર્સતું. 
નિર્વાહન કરવાતી જવાબદારી આ પત્યખ'ડોએ જ બજાવી છે. તેમાંથી” 
ઊપસતાં યુદ્દભૂમિ અને વનશ્ીનાં મજેદાર ચિત્રો નાટકનું મુખ્ય 
આકષુસુ છે, યુદ્ધે ચડવાને ખદલે વનમાં જવાતી જયચ'દ્રતી આજ્ઞાથી" 

મૂંઝવણુ અતુભવતાં, સરસ્વતી પ્રત્યે (અ'. ૧, પ્ર. ૩, શ્લે. ૧૮)/ 
જ્યચ્%ના મૃત્યુથી ઞગરીબડી ખનેલી ગુજજ્ભૂમિતે ઉદ્દેશીતે 
(અ. ૧, પ્ર. ૬,: શલે. ૪૯, પર, ૫૩) તેમજ સમરભૂમિતે અનુ- 
લક્ષીને (અ'. ૧, પ્ર. ૬ . શો. ૪૭, ૪૮, ૫૦) સુરસેતે કાઢેલા. 



સાહિત્યકૃતિએપ ૨૦૩” 

ઉદગારો પાત્રના મને[ભાવને યયાર્થ" આલેખવા ઉપરાત નાયકના 
વાતાવર્ણુની જમાવટમાં પણુ કેટલા બધા ઉપકારક નીવડે છે | સુન્સેનનદ 

સુખમાં મૂકેલા મષ્યરાત્રિનાવણુષતને। શ્લોક (અ . ૧, પ્ર. ૩, *નો. રપ 
તેર રાત્રિએ દેખાતી સરોવરની સપાટી અને ઝોના તટગપ્રદેશનું” 
પ્રાસાદિક ચિત્ર આપતા કાન્તાના ઉદગારો (અક ૨, પ્ર. ૪,” 
શ્લો ૨૩-૨૪) અન્યથા સ્વતત્ર કાવ્ય તરીકે પણુ પ્રસિદ્ધ 
છે. શરાબના પ્યાનામા પડતા ચદ્નના પ્રતિગિબતુ* (અક ૨, પ્ર ૨. 

શ્વો., $) તેમજ સ્વપ્તમાં કાત્તાના થયેન સમાગમતુ વણન 
(અન ૨, પ્ર ૩, શ્લે. ૧૬) વિષયી કરણુના સુખમાં મૂળને, 
અનિજ ભવિતુ સચત કરતા સ્વપ્નતે ચિતાર યૌવનથીતા સુખર્મા 
મૂકીને સુર્સેનના અચાનક પલાષમન થવાથી પોતાની 

ખાજી શુધી વળતા અદષ્ટ ભય અતુભ4તા હરદાસના સુખમાં 
આંતરિક ગ્નાનિ દર્ચાવતો શ્લોક (અ. ૪, પ્ર ૨, *તે,, ૮) મળને. 
અને છેલ્લે સ્વગે" સીધાવતી સતીને! શબ્દ સાભળીતે ચિતામાં 
ગ્રવેરા કરતા સરસેનના મુખમાં “ આવ્યે પ્રિયે ! ધીરજ ધાર ચિત્તે' 
એ પકિતનાળે ઈન્દ્રરજાને શલોક મૂફીતે મણિનાલે કાભ્ય ઠ્રારા. 
વિવિધ રીતે નાટયરેતુ માધી ખતાવ્યો છે આ રીતે નાટકમાં 
જવિતાર્સ્ પીગ્સવાની પ્રસુાલિકા સુજરાતીમાં દલપતરામથી શરૃ 
થડ હતી પછી નવલગમ અતે ?ણુછેડભાઈ એ નાટકર્માં પદોનો 
ઉપયોગ કર્યોં પણુ મલિનાલના જેટલા બહેળા ગ્રમાણુમા વિવિધ 

અક્ષરમેળ *ત્તોને। પ્રયાગ તેમના પુરાગામીઓ પકી કોઈ કરી શકયુ 
નથી ગીતિને1 સુજરાતી નાટકમાં તેમણે જ સૌથી પહેલો! પ્રયોગ 
કર્યો છે, ઝેક દરે ગુજરાતી નાટકમાં કવિતાને! પોતાના પુરોગામાંએ. 
ને સમકાલીનો કરતા સૌથી વિશેષ ઔચિત્યબુદ્ધિથી પ્રયોગ કરનાર્ 
સણિલાન હતા. 

સ'વાદોની ભાષાતે પાત્રાનુસારી સ્પશ આપવાતે તેમશે. 

પ્રયત્ન ક્યો છે, પણુ તેમાં એમને બહુ સફળત! મળી જણાતી 



રી 
ગ્રકરણ ચોથુ' 

કભ નનયતન્યનજનન્ડ૦. 
૨૦૪ 

શીલ સિવાયનાં મધળાં પાત્રો! ધણુ'ખરું મણિલાલની «7 રિષ્ટ, સૃરકૃત- 
સય ને 3*ક ચરોતરી છંંટવાળી ભાષામાં ખોલતાં માહ પડે છે 
“સવાની ભાયા જેટલી અથષપૃષુ છે, તેટલી છવત કે પ્રવાલ 
આજતા વાચકતે કદાચ તહિ લાગે. પણુ ચુજમંતી ભાષા એ વખતે 

નાયકતા સ ધષષતે ઉપમાવી આપે તેવી સાહન્ટિક સ્કૂતિથ ને તીટ્ષુ 
ધારવાળી સ'વાદશૈલી આપી શકે એટલી પળાટાયેલી નહેતી અને 
મશિલાલતો હાથ પણુ ૬જુ લેખતતો આરભ જ હાઈ ગવ પર 
ભેઈખે તેટલો બેટે નહોતો : એટલુ ષ્યાનમાં ગખીશું તો નાટકની 
“આ મર્યાદા કારો નહિ, ક 

તેની ફવામય રૂપઘટના તે રમનિષ્પત્તિતે કારણે એ યુગમાં 
તો શિજ્ રુજરાતી નાટકોમાં 'કાન્તા'નુ' અત્રમણ્ય સ્થાન હું. 

આનો સમગ પુગવો એ નાટકના તખ્તાપ્રયોમતા પ્તિહામશાંથી 

મળી ૨ છે, મુબઈ શુજમતી નાટક મ'ડળીએ “કુલીન 
કાન્તા' એ નામથી તેતે! પ્રયોગ કરીને પોતાની પ્રરત્તિતા 
શ્રામસુશ માંડયા દતા, મુગઈ ચુજરાતી તારક સડળીના 
દિગ્દશક દયાશ'ક? વિસતજી ગિરનારાએ તેમાં વિદૂષક ઉમેરીને 
તેમજ :ગભૂમિની જરૂન્યાત અતુસાર શ્તેકો ઇત્યાદિમાં 

ફેટલાક ફેરફાર કરીતે, નાટકતી ઉત્સાહભેર તૈયારી કરી હતી. * 

*ઇ સ ૧૮૮૪ સા સુબઇ શુજરાતી નાટક મળો સ્યૂપાઈ હતી તેશે 
મણિવાલની રન લીધા વિના *કાન્તા' નાટક ભજવવાની નહેમત 

કરેલી ત્તે મણિલાલના નેવામા આવર્તા તેમગે ગોવ્ધ”નરામને એ નાટક 
મડળોતે કાયદેસર નોટિસ આપવા મુખઈ લખ્યુ* હતુ” ગાવધ'નરામે 

વચ્ચ પડીને નાટક મડળી સાથે સમન્નૂની કરવાનો પ્રયતન કર્ચ હતે... 
તેતે પરિણામે દયાશ'કરે «તે નડિયાદ જઇને મયિલાલને ચરણે પાધડી 

મૂકીને તેમની માફી માગી હતી અને તેમને એ સુ'બઈ તેડી ગયા હતા. 
શ'બઈમાં દયાશ'કરે તેમને “દુ ખાનપાન આપ્યુ', અતે ૨. ૮૦) સુધી 

એક હીરાની વી"દી' આપવા માડી ઉપરાંત “ખીજી' એક ત્રાટક 



સાહિત્યકૃતિએ। ૨૫, 

મસિલાલંની સૂચનાથી ઝવેરીલાલ ઉમિમારા'કર યાસિકતે હાથે હાથે 
“વીન કાન્તા તા નાટયપ્રચોગનું અતે ગન્ટરાતની સુપ્રસિદ્ધ નાર્ટક 

મ'ડળીની પ્રજૃત્તિવુ" પણુ ઉદ્ધાટન થયુ ઇતુ'. નાટક એક-દરે સારુ 
ભજમાયુ* હતુ* ને તે જેઈને માંણુવાલ તથા ગોવધ*નરામે પ્રસન્નતા 
દર્શાવી હતી 

“તૃસિ'હાવતાર”' 

“કાન્તા' ભજવાયુ તે પછી સાતેક વષે એજ નાટક 
મડળીની માગણીથી મણિલાલે “ ્શસ્'હાવતાર ' લખ્યુ, ૧૮૯૭ ના 
ન્તન્યુઆન્નિી બીજી તારીખે તેમણે કરૅયા વસિયતનામામા ઉલ્લેખ 

છે * તે પરથી અનુમાન કરી ચકાય કે “ નૃસિ'હાવતાર' ૧૮૯૬ ના 

શ'તભાગમાં લખાયુ હરો. સુબઈ ચુજરાતી નાટક મડળીએ તે 
નાટક લેખક પાસેથી પાંચસો! રૂપિયામાં ખરીદી લીધુ હતુ" અને 
પ્રકાશનના સવ* હક પોતે રાખ્યા હતા. પરિણામે, સુજરાતના બીન” 
અતેક અભિનેય નાટકોની માકક “નૃસિ'હાવતાર' પણુ આજ લગી 
અપ્રગટ પણુ છે. અ લખનારે પ્રસતુત કાજે અસે એ નાટકની 
મણિવાલતા ઇસ્તાક્ષરતી મૂળ હાયપ્રત તેમના એક સમકાવીન વધ 

પામેથી મેળવી છે, 1 જેતે લોધે એતુ” વિગતવાર અવલે!કન મૂકવાનુ” 
અહી રાક્ય ખત્યુ* છે. 

રા ૪૦૦-૫૦૦ લઇ રચી આપવા વિતતિ કરવા લાગ્યા '. મણિલાલે “ફક્ત 
૮૦] ર્પૈયાથી હાથ 6ઠાવવા કરતા મફત «વા દેવું તમારે આબરૂવાળુ” 

ધ્રારી' એ લોકોની વી*ટી ન સ્વીકારી અને કહ્યુ" “આગળ ઉપર નેમ 

ઇચ્છા હેય તેમ કરતે ' પછીધી તેમસે ' નૃસિ'હાવતાર ' તાટક લખ્યુ 

ન તે આને અ'ગે 
ઉઊખકના અપ્રગટ આત્મવૃત્તાન્ત, પૃ ૬૨૭ પરની તા, ૪-૬૦-૬૮૮૯ 

ની તોધને આધારે) 
* ન્તુએ! પરિશિષ ૨ 
4 આ હામપ્રતના પહેલા પાનાનો ફેહોથ્રાફ પૃ ૨૦૬ ની સામે મૂકયે! છે. 



“૨૦૬ પ્રકરણ ચોથુ 

ધાસ ઝગશૂમિ માટે તેયાર થયેલુ” “ નસિ'હાવતાર' નાટક 
“કાન્તા'થી અતેક રીતે જુદુ તરી આવે છે, “કાન્તા'તુ' વસ્તુ 

ગૈતિહાસિક ખીજ્વાળુ' છે, તો! ' ટૃશિ'હાવતાર 'તુ' પૌરાણિક છે.* 
“કાન્તા રોાકાન્તિકા છે, તો ' નૃસિહાવતાર્? મ'ગલાન્ત તાટક છે. 

“કાન્તા'તા આદિ ને અ'તની ચોજજતા પશ્રિમની કરુણા ન્તિકાતે 
અતુસરીને થઈ છે; “ રસિફાવતાર ' શુદ સંસ્કૃત રેલીનું નાટક 
છે, તેના આર'ભમાં નાંદી છે ને સૂત્રધાર અતે નટીના સ'વાદફપ 

શ્રસ્તાવના પણુ છે. “કાન્તા'માં તેમ નથી. કાન્તાતો અ'ગી રસ 
કરુષુ છે; રુંગાર, વીર, બીભત્સ અને ભયાનક તેનાં અ'ગમૂત છે.. 

“નૃસિ'હાવતાર ' મુખ્યત્વે ભક્તિરસનુ” નાટક છે, તેને અગે તેમાં 

વીર, અદ્ભુત, હાસ્ય, વાત્સલ્ય અને કરુણુની નિષ્પત્તિ થયેલી છે. 
*કાન્તા'માં હાસ્ય અને તેતા ઉદદભાવક વિદ્ૂધકતે। તદન અભાવ છે; 
“નૃસિ'હાવતાર 'માં બતે છે. “ કાન્તા 'માં દેશી ઢાળતાં ગીતો કરતાં 
સ'સ્કૃત વૃત્તોમાં મકેલા શ્લોકોનું પ્રમાષુ વિશેષ છે; 'ૃસિ'હાવતાર'માં 
શેકો કરતાં ગીતોની સખ્યા વધારે છે. ' કાન્તા 'માં એક ફરતે 
ગ્રમંગજ અદ્શુત છે «યારે “ રૃસિકાવતાર' આખુ નાટફ મુખ્યત્વે 
અદ્ભુત ગ્રમંગોથી ભરેલુ” છે. “ કાન્તા 'ની માફક “ નૃસિ'હાવતાર' 
ના સવારમાં શિષ્ટ અને ઘગળુ ખોલીનુ' મિમ્રયુ માલૂમ પડે છે. 
પણુ “નૃશ્િ"હાવતાર' લેખકની પકવ શૈલીની ફાતિ હોઈ તેમાંતા 

' ગ'વાદો પ્રમાણમાં ધારદાર અતે ચેતનવાળા છે. 

વર્તુસ'ટહાનાગાં “કાન્તા 'તી માફક લેખકે અહી' પણુ પોતાની 
કલ્પનાનો ઉપયોગ કર્યા છે. મૂળ પુરાણુકથાના વરતુમાં તેમણે માત્ર 

* સણિલાલને નૃસિ'હાવતારની કલ્પના અત્ય”ત પ્રિય હતી. તેણે નેમ તેમને 
ડાવિ'તમી વિરુષ્દ જઈને સિ'હયોનિર્માથી મનુષ્યની ઉહ્કાન્તિ થયેલી 

સાબિત ઠરવા પ્રેર્યા હતા, ત્તેસ ₹ એમાં રહેલી વેશ્સાવે ભગવાત 

સેળવવાની જ્ઞાવનાએ તેમને નાટક લખવા આકર્ષ્યા જણાય છે. 



સાજ્દિત્યૃતિએ! " ૨૦૭ 

રગભૂમિ અને લેકરુચિતે લક્ષમાં રાખોને કેટલાક ઉમેરા પૂરતો 
ફેરધાર કર્યો છે, તેમાં સૌથી મહત્ત્તતો ઉમેરા વિદૂષક _અતે, તેના 
ગૃઠુમ'મારતુ' ચિત્ર છે. સમમવિરેધતા દોષની દરકાર કર્યા વિતા 
નાટકમાં તેમણે દીકરાના વિવાહ અગે વિઠૂષક મોમદત્ત અને તેની 
પત્તી વગ્ચેતે ઝઘડે અને સાતિજને। સાથેની તેની ભાંજગડ (અ'ક 
૨, પ્ર. ૪) ઉમેરીતે પૌરાણિક વાતાવરણુમાં સમકાલીન સ'સારના 
પરિચિત રગ પૂર્યા છે1 વિદૂષકપુત્ર દેવદત્ત અને તેતી પત્ની 
વગ્ચેના સ'વાદમાં (અ. ૩, પ્ર. ૭) પણુ સમકાલીત સમાજનુ જ 
ગ્રતિબિ'મ છે. દેવદત્તતે મિત્ર ધડલાદ માટે રીતસર આત્મકલિદાન 
“્માપતો ખતાવીને (અ. ૩, પ. ૯) મખિલાલે શુદ્ધ મિત્રપ્રેમની 
પોતાની જિ'દગીભરતી ઝ'ખનાને નશે કે પ્રગટ કરી છે | ભકિત 
અને સૈત્રોની એકસાથે કસોટી કરીતે નાટકના સ'ઘષુનતે ઝડપથી 

અત ભણી દોરનાર, માંત્રિકની સઠાયથી પ્રહલાદને ઉડાવી દેવાના 
તેના પિતાના કાવતગરૂપ ચમત્કારિક પ્રસ*ઃગ ૬અ”. ૩, પ્ર. €) ઉમે- 
નીને મશિલાલે સ્વકલ્પિત વિગતોને મૂળ કથાવસ્તુ સાથે એકરસ 

કરી દૅનાની પોતાની કરાળતાની પ્રતીતિ કરાવી છે એમ કરી શકાય, 
ી કી તરીકે મણિલાલતુ' ખરેખરું મામથ્ય તે! નાટકના 
“આંતારક સ'ધષષ્તે ઉત્તરોત્તર તીવ્ર બનાવે તેવા વિવિધ સ્વભાવવાળા 
પાત્રોના ગ્વભાવતુ' સચેત ચિત્રષ્યુ કરવામાં રહેલુ” છે. ફોધ અને 
અભિમાનથી ઉન્મત્ત, ધીરોદ્ધત પ્રતિ-નાયકના ગુણુવાળા હિગ્ણ્યકરિપુ; 
પુત્ર અને પતિના પ્રેમની વચ્ચે ઊ'ડી મતોવેદના વેઠેતી તેતી સતી 
શાણી; શાત, વિતત્ન અને પ્રભુભક્તિમાં અડગ બાળક ગ્રહ્લાઇ 
હમત હસતાં મામિષક કટાક્ષો કરીને રા“નતી સાન ઠેકાણે લાવવાતો 
ગ્રષત્ત કરનાર ઝુશાગ્રણુદ્ધિ વિદૂષક; મિત્રને ખાતર જાત આપવા 
તતપ૨ થચેલે। તેનો પુત્ર; રા'ની “ડાછી ઢા' કરીને પ્રજા પર 
જુલમ કમ્નાર સેનાપતિ શ'બૂક અતે પ્રધાત હયમીવ; બધુ” ન્નણુવા 

“છતાં ૨“નને ઉપદેશ દઈ તે છેટા રહેતા રાકાચાય*; ગ'ભીર પગ્ણિ।મ 



દ 

તદર 

૨૦૮ પ્રકરણ ચે।થુ 

ઉપનવે તેવુ' ટીખળ કરીતે ખસી જવામાં પ્રભુતી જ પ્રેરણા 

બતાવનાર અતે નાટકતા કાયા મૂછ ઉતપાદક ને ચાલક નારદ; 
ગ્રુમતે વશ વત્ષ્તા વિષ્યુ અને “ પ્રેમતા ખેવ' કરીને તેમનાં 
અકળ ગતિ સમજવા મથતી લક્ષ્મી; કલિપ્રભાવથી દાસતતતે ધિક્કારતા 
જયવિજય; કામવિહ્વત દિતિ અતે કાળની ગતિતે વશ થઈને તેને 
જદતુદ્દાન દેનાર કસ્યપ : આમ, વિવિધ ગુણુક્રિયા વડે એકખીજાથી 
જુદા તરી આવતા નાનાં-મોર્ટા અનેક પાત્રો પોતપોતાની રીતે 
નાટકના ર્સપ્રવાહતે વહેતો રાખે છે. 

રાતે જેનો બોધ કરતાં કદી થાકથા નહોતા તે કત'ન્યભાવતાતે 

સલિવાલે આ નાટકના કેન્દ્રમાં સ્થાપી છે. હિંરણ્યકરિપુમાં કતષવ્ય- 
ભા4તાનુ' આરોપશુ કરીને તેમશુ તેતા મૂળ ચક્ષસી સ્તરૂપતે અમુક 

અરે માનુરી એય આય્યે છે. હિરશ્યકશિષુ કેવળ પોતાના રાજન 
તરીકેના કતજ્ઝને વશ થઈને વિષ્ણુ સાથે વૈર ગાંધે છે. વિષ્યુતે 
વશ કરવા સારુ તે તપ કરવા “ય છે અને સાથે આવવા માગતી 
રાણીને ચહ તથા રાન્યની સ'ભાળ રાખવાનુ કત'વ્ય ગમજવે છેં. 

પતિની આરાને અવુસરવુ' એ «૪ સનન્્નારીનુ” ઢત'જ્ય છે' એમ 
માનીને “ મારા પતિતા ખ્યાતમા પતિરૂપ થઈ પતિકાય કરીય 

એવે નિશ્રય કરવા છતાં “પ્રેમની નિત્ષ્લતા કહે કે ગસિકતા 
કહે તે તુરત જ મારા નિશ્મતે ઢીલે કરી નાખે છે? એમ કૂરિયાદ 
કરતી કોમલ હદયની રાણી કતવ્યતો ગેભાવ વણુ'વતુ' ગીત ગાતી 

ગાવી રનના વિરઠમાં મૂગ્છો પામે છે! “પુત્ર મારુ' જવન છે, ને 
પત્તિ મારો પ્રાણુ છે' એમ ગણીતે ઉભય ગ્રત્યેતા પ્રેમરૂપ કત'બ્યની 
વચ્ચે વધુમાં વધુ રાણી રિબાય છે. તેતા ગર્ભને નાશ કમ્વાતા 

પરિદાથી તેનુ” હરખ કરી જનાર ૪-૬ ડત*વ્યસ્વરૂપ ધમની 
આજ્ઞાથી તેતે નારદને સોંપે છે, અતે નામ્દ પણુ તેતે તેમજ 
પ્રહવાદને ગ્ક્ષણુપાયણુ આપવામાં સ્વકત'વ્ય જુએ છે. પ્રહ્લાદ તો 

ક 



સાહિત્યૃતિએ। ી શ્ગ્હૂ કઝ 
કર્તા્યની પરમ સાત્ત્િક મૂરતિ" જ છે. વિષ્ણુને ખોળતા પિતાને 
વિષ્ણુનુ' દશષ્તં કરાવવા સારુ પિતાના ખધા જુલમતે હસતે સુખે 
સહન કરી લૈવા પાછળ લૈની પરમ મેમરૂપ કત*વ્યભાવના જ દેખાય 
'છે. નમો પ્રેમ અને વિતષ તેની વાશી તે ક્યામાંથી હમેશાં ઝરે છે. 
શુકાચામે તેતે માટે યથાર્ય જ,કહ્યું છે,કે તે રાજપુત્ર છતાં આહાણુ 
કરતાં વધારે સાત્તિક છે. વૈરભાવથી વિકૃત, બનેલી કત*વ્યભાવનાને 
વશ થઈને પ્રેમતે'ઠોકરે મારનાર હિરણ્યકરિપ્રુ વિતાશ પાસે છે, 
(યારે સર્જ પ્રત્યે સમભાવ રાખતાર બાળક પ્રહ્લાદ શુદ પ્રેમ અને 
કતષ્વ્યતો અભેદ સાધીને પ્રભ્ુફૂપા પામે છે, ભક્તિનો મહિમા 
દર્શાવતી પ્રદ્લાદતી પુરાણુકયામાંથી મણિલાલે પ્રેમ અને' ક્ત વ્યના 
વિરોધરૂપ સ'ધર્ષથી ખીલતું અતે ઉભયતા, એઔકચમાં મ'ગલાન્ત 
પામતું સુદર નાટક ઉપજાવીતે તેમાંથી એક રીતે પોતાનો પ્રિય 
અભેદ-સદેશ જ કકલ્લિત કર્યો છે. 1 મ 

પણુ*તૈથી આ નાટક પ્રચારાત્મક છે એમ રગે કોઈ માને. 
એના બોધગર્ભ વરતુતે સજ*તાત્મક કલાસ્વ૩૫ આપવાને] કીમિયો 
શણિલાલે અહી' યથાશક્તિ અજમાવ્યો છે. (કીન્તા 'માં સૌપ્રથમ 
દેખાયેલી, ક્રિયાના વેગતે વધારતા જઈ ને તાટન્ય-સશધષષતે ઉત્તરોત્તર 
તીત્ર બનાવવાની તેમની કળા અહી” [સવિરેવ ખીલેલી છે. 
પહેલા અ*કતા ખીજ ત્રવેરામાં જયવિજયની ઉઠદ્દતાઈ અને ખાલણુાના 
શાપના પ્રસ'ગથી વૈરભાવતું” ખીજ નાખીને, વરાહાવતારે હિરણ્યાક્ષતે 
શારનાર વિષ્ણુનો તેમ “દેવતા માત્રતો ખોડો કાઠી નાખવાની” 
ઠિરણ્યકશિપુની પ્રતિસામાં લેખક વૈરભ્માવતે પ્રમટ કરે છે. પછી તે ' 
હિરણ્યકશિપુની પ્રત્યેક કિયામાં એ વૈરભાવ ઘૂંટાયા કરે' છે." આ 
વૈરનૃત્તિજ તેને ધરમાં તે નિશાળમાં વિષ્ણુતુ” રટન કરતા પ્રહ્લાદ 
પર આક્રમણ કરવાની ફરજ પાડે છે. રહના અગયુએ અણુમાં વ્યાપી 
જતા આ દ્દેષના અગ્તિતી સ'વેદ્તા મણિલાલે ડેવી સચોટ રી” 



૨૧૦ પ્રકરષ્ડ “વાથુ 

હિર્ષમકશિપુના સુખમાં મૂકી છે 1 એના આ શબ્દોમાં વૈશ્ભાવે 
'ભગવાનતે ભજતાગ્ની આંતરિક વિકળતા કેવી વિવક્ષણુ રીતે પ્રગટ 
થાય છે તે જુએ: “દુ,ખ યાએ કે સુખ થાએ, વિયોગ યાએ 

" સચોગ રહે, પણુ જ્યા સુધી આ રારીમ્માં પ્રાણુ છે «યાં સુધી 
વિષ્સુ એ નામની માત્રાએ માત્રા મારે રૂ“વે ર્ વે લાજ્ઞ વરસાવી રહી 

જે, વિષ્ણુ એ નામતે ત્રણે ભુવનમાંથી નિક દન કરી ઉખાડી નાપ્યા 
વિના તે શાંત પડવાની નથી....વિધ્યુ-વિષ્લુ-વિષ્ણુ એવી જ ર્ટના 
મારા રૂધિરના કણેકણુમા થયાં નાય છે, નિદ્રામાં પણુ મ ભળાય છે.” 

વિષ્યુતે ગમે ત્યાથી પકડી લાવવાને આદેશ આપતા તેમ 
વિષ્સુતે। પત્તો ન લાગતાં પ્રહ્લાદ પર્ જુનમ કરવાતે। હકમ કરતી 
વખતે પણુ તતા દિવમાં એ જ વૈર-ન્વ? છે. લેખકે હિરશ્યકશિપુના 
અ'તર્સ્માં પ્રતયેક કક્ષાએ વેરના અગ્નિતે સ'કરતા જઈને અ'તે 
ભડકે પેદા ચર્તા નૃસિ હનો સ્ત ભ્માંથી આવિભૌવ થતો દર્શૌવીને 
તેનુ ભક્તિમાં શમન કરી બતાવ્યુ છે. હિરણ્યકશિપુની પ્રત્યેક 
પયામાં તેના રોષ અને ધૂધવાટતે કારશે તેતે અસ્વરથ કરી મૂકતી 
અશાતિ સલિલાલે સચોટપણે ઉતારી બતાવી છે. તેતી સામે 
ગ્રદ્રલાદ્ની શાત, સ્વસ્થ, હેતાળ" અને નન્ન પ્રકૃતિ સદર ઉઠીવ લે 
છે, રાણીની આતરિક મતેયત્રણાનુ મૃદુ અતે નાજુક ચિત્ર 
મૌથી વિશેષ દૈદયસ્પશી છે. મણિલાલે આ નાટકમાં હિરણ્યકશિપુતે 
વ વીર અને રૌદ્રતી, રાણીને અગે કરુણુ અતે વાત્સથ્યની અને 

ત્રહ્લાઈને અ'ગે શાંત અતે અદ્ભુતની ખૂખીદાર મિલાવટ કરી 
અતાવી છે, 

ર્સનિષ્ધત્તિમાં તેમતે સફળતા અપાવના? ,ખીજુ' મહત્ત્વનુ 
અ'ગ નાટકતાં ગીતો છે. મણિલાલને સ'ગીતનતી સારી સૂઝ દતી. 

* ઘધાદારી નાટકોમાં ગવાતાં ગાયતોની પણુ તેમતે સારી 

૯ 
ફેડ 



સાહિત્યકૃતિઓ। રર 

“ણુકારી હશે એમ નાટકમાં મૂકેલા ગીતેતે* મયાળે 

સૂચવેની જુદી જુદી રાગરાગિણીએ પગ્થી સમનળય છે. 
નવરાશતે વખતે અનાયાસે રસમય કાવ્યો રચવાની તેમની 
ગ્રશૃત્તિ તો ચાલુ હતી જ એટલે નાટકતે માટે સુદર કવિત્વયુક્ત 
ગીતોની યોજના તેઓ રમતા રમતા કરી શકત! નાટકતાં કુલ ૬૪ 
પઘોમાંથી આશરૅ ૩૫ જેટલી કૃતિઓ મણિવાનની કવિત્વશકિંતની 
ઉત્કૃષ્ઠ છાપ પાડે તેવા ગીતો છે તેમા પ્રકૃતિસૌન્દય'તુ મોહક , 
ચિત્ર આપતુ 'સુખકર મલિયામર મહેકે રે' (ન. ૩) અને 
છટાદાર વણુંનતશૈનીના તમૂનારૂપે “બહુ સુખમાં છે ધરગાર? (ન. છ) 
તથા “હુ ગયા ઇ-્દ્રર્યાર' (ન. ૮) એ ગીતો છે, “તાપ 
પરિતાપ જળપાત' (ન ૨૪) ઇન્થી શરૂ થતુ ગીત ક્રોધ અતે 
ઘરથી ઉત્તેજિત મહત્તવાકાક્ષા1॥ હિરષણ્યકમિપુના મતોભાવતે 
યથાથ" ઝીની બતાવે છે ખાકીનાં ત્રીસેક કરુણ, શમાર કે ભક્તિતા 

સવેદતતે પ્રગટ કરતા વેધક ઊમિ*ગીતે! છે, જેમાં “ગુણુ ગાવા 

ઇચ્છુ' ભ. ૨), “તનતા તાપ હરો (ન ૩૪), “હશિતાણુ નવ 
ખોવુ માતા' (ન ૪૪), * તુમ તનનન હરિગુણુ ગાએ ' (ન ૪૭), 
“શીતલ મેહન રસ 14? (ન. ૫૭) અતે “કશરધર કરુણાકર 
હેમસુદર' (ત ૬૫) એ ભક્તિમ્સતા, “ માતો રસીતા રસ વિર્તાતિ” 

(ન. ૫3), “પ્રેમકદ્રા ગલિહારી' (ત. ૧૬), “રીસ મા ધર મન 
રામા 1' (ન ૧૭) 'સરતન્તેરી માતે] કન્હાઈ 3' (ન ૧૯)ને 
“ગસમસ ભીની હો રાજ' (ત. ૫૩) રુગારના, અતે “સાચુ 
સુખનું શમણુ ન આવ્યુ' રે લાડકડા' હ. '3) તથા મારે 

લાડધેતો લાડય' કરુયુ-પષ્ષ્તસાયી વાત્સલ્યના ઉત્તમ પ્રતિનિધિ 
કાવ્યો છ. ગ્રહના ને ગુરુતે ધેર સકતી વપ્તતે રાણીએ ગાયૅલુ “ હેતે 
મારા લાડીલા ગર્ સેવા' એ ધોળ અમિશ્ર વાતસલ્યભાવતુ સ્મરણીય 

* આ ગીતતેર માહે જીએ પરિરિષ્ટ ૪ 
# 
૬ 
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કાવ્ય છે. ગીતો ઉપચંત નાટકમાં યયાપ્રમ'ગ સ'સ્કત્ત અતે ગુજરાતી 

શ્લોકો પણુ મૂકયા છે. સ્તુતિ આશિર્વાદ અને ચિ'તનતે નિશ્નિત્તે 
મૂકેલા શ્લેકે નાટકના વાતાવરણુને પ્રસન્તગ'ભીર રિષ્ૃતા અપે છે. 
જયવિજ્યના સુખમાં મૂકેલા દાસત્વતે તિર્સ્કા? કરતા ક્લે સ'સ્કૃત 
નાટકોમાં આવતા એ વિષયતા ક'ચુકીના ઉદૂગારોનુ' સ્મરણ કરાવે 
છે, પડેલા અ'કના ત્રી પ્રવેશતે અ'તે “ન નજણયુ' રામે જે' ૪૦ 
ઉદૂગારોવાળા (ન, ૧૫) કશ્યપતા મુખમાં મૂકેલો વિધિતી અકળ 
શતિનુ' સૂચન કરતે, ' હદય ચરે ' ૦ થી શર થતા (ન. પ૪) 
મ્રહ્લાદના દુઃખયી ત્રાસી ગયેલી રાણીતી હેદ્યવ્યથા વણુ'વતો તેમજ 

શુક્રના મુખમાં મૂકેલો, પ્રદ્લાદની ગ્ક્ષા કરતા વિષ્ણુતો મહિમા 
રૃખાડતો શ્લોક મષ્યિલાલની પ્રૌઢ કવિત્વશક્તિતાં તોંધપાત્ર દછાંતો છે. 

મણિલાલતે પોતે જે લખે તે એક જ વાર લખવાની*-રેવ હતી. 
લખાણુ:કરી વાંચતરાનુ , છપાય ત્યારે પૂક ન્તેતાં થાય તે જ. આ 
નાટક છપાયું નથી એટલે એને ફરીથી જેઈ જવાતો તેમતે અવકાથ 
મળ્યા તથી. તેની મૂળ ઊામપ્રતમાં કે.લીક નાનકડી ભૂલો રહી 

જવા પામી છે. વિદૂષકનુ' નામ તેમાં પહેલાં તેમણે ગોવિદ ભટ્ટ 
લખ્યુ છે તે પછી સોમદ્ત્ત કે સોમનાથ આપ્યુ' છે, તેવી જ રીતે 

હિર્ણ્યકશિપુના મ'ત્રી ઢયમીવને સ્યાને પાછળના ભ્રાગમાં ખેત્રણુ 
રેકાણું સરતચૂકથી હિરણ્યાક્ષ લખાઈ ગયુ* છે. આ નજીવી ભૂલોને 
ઉવેખીને કડી શકાય કે “ નૃસિ'કાવતાર' નાટક મણિલાલતી પકવ 
નાટ્યલેખન-કળાતે। નમતો છે. નિબ'ધની માફક તાટચસ્વરૂપતે ખેડવાતુ 

તેમણે જિદ્ગીભર જારી રાખ્યુ હોત તે! ગુજરાતી નાટકસાહિત્ય 
તેમજ ર'ગભૂમિનુ” દારિવ્ર ટ્રેડવામાં તેમને અત્ર હિસ્સો કદાચ તોંધાત. 

. ભ્મા નાટક વિશે વસિયતનામામાં તેમણે તૉંધ કરી છે કે 
જગુજરાતી તાટક ક'પતીને નાટક લખી આપ્યુ” છે તેમાં સહજ 
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સુધાર કરવાતેો છે તે આત'દર"કર અથવા તણિશ'કર ભટ પાસે 
કમવ્વે।. મોતીરામ મુ'બધવાળા જ્નણે છે કે ગ શો સુધારે કરવાતે 
જી. માટે તેમતે પાસે રાખી કરાવવે..” આ તોંધ પરથી સમન્નય છે કે 
નાટક લપ્યા પછી તેતે તખ્તાલાયક બનાવવા અ“ગે મણિલાલતે નાટક 

ક'પતીના દિગ્દશ*ક દયાશ'કર જેેડૅ ચર્ચા થઈ હેરો, ઉપરની તોધ કર્યા 
પૃછી તેઓ પોણાખે વર્ષ છગ્યા હતા. આત'લય'કર અથવા મણિથ'કર 
ભટ્ટે તેમાં કરે। સધારો કર્યો હોય એમ માનવાને પુરાવો મળતા નથી. 
ગણિલાક્ષે પોતે જ અવસાન અગાઉ નાટકમાં સુધારા કરી રાખ્યા હતા 
એમ એ નાટકની ભજવણીતા પ્રત્યક્ષ જાણકાર થી જયરશ'કર 
ઉતુ'દરી)તુ' કહેવુ' છે, જે ગાયતની ચોપડીમાંનાં ગીતા જેતાં સાચુ” 
લાગે છે, મણિલાલતા કળત્વતી સુ દર કાગ્યૃતિ તરીકે આત'દરા'કરે 
ઉટ્લેખેલ “ સુખકર્ મકિયામર મહેકે રે” (ન', ૩) એ ગીતતે 
ખદલે પૂછીમાં '“' ચમકત ચપ્લા આજે ગરજત ઘનતવા” એ ગીત 
જે તે હ#ીકત પણુ આતુ' સમથન કરે છે. પાચજ કૃતિઓ 
(તં. ૪, ૨૦, ૨૨, ૫૧, પર) એવી છે, જે મણિલાલની લખેલી 
ન હેય. નાટક ૩પતીના એ વખતના કવિ વજેશ'કર કાળિદામે 
આ નાટક ૯કગતી મ્ચનાએ કરેલી એમ શ્રી જયશ'કર (સ'દરી) 
પાસેથી નણુવા મેળે છે. નાઢક ક“પનીની માગણી અનુમાર મણિલાલે 

મૂળ અર્થતે કાયમ રાખીને કેટલાક શ્લેકોને ગીતમાં ફેરવી આપ્યા 
છે," તો કેટલાંક ગીતોને કાયમ રાખીને તેના ખોલતાઃ ટ્રેરવ્યા છે; 
કયાંક અમુક પાત્રના ક'ટેતે! લાભ લેવા સારુ તવા ઉમેરી દીધાં છે.ઝુઃ 

* રા,ત., ન". પ મૂળમાં ગીતિ છે, ન'. ૪૯ મૂળમાં દૈવની શક્તિ વણુ'વતોા 

સ'રકૃત શ્લોક છે. 

- દા.ત, ન*. ૪૮ મૂળમાં પ્રહલાદ અને રવદત્તતા યુખમા ત્રીજના અ'કમાં 
આવ છે; ન'. ૫૩ મૂળે દેવદત્તની સ્રી ગવરાવે છે. “ 

ત્તુસ્ટ્ાન્ત,, ન. ૬૨ ટક્ધપનુ* પાત્ર લેનાર દયાશકરને માટે ખાસ હમેયુ” ડું." 
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કયાક મૃળનાં સવાદ-ગીત તજી દીધાં છે, * તે! કયાક નવા ઉમેર્યા” 
પણુ છેવ મૂળમાંથી વિદૂષકના કટુ બીજનો તથા તેમને લગતાં 
દૃશ્યો (અક ૨, પ્ર, ૪, અક ર, ત્ર છો, માત્રિકતે લગતાં બે દશો 
(અક ૩ પ્ર. ર અતે પ્ર હ) અને પ્રદ્લાદને દરિયામાં ડુગાડે છે 
તે (અ ૩, પ્ર જ) તખ્તાની અનુફૂળતાને ખાતર તજી દેવામાં 
આવ્યા છે તે તેને બદલે વિદૂષક અતે ઢયપ્રીવ-શબૂક વચ્ચેની 

હાસ્યાસ્પદ સ્પર્ધાના તેમજ કામસેતા, ઠંમયોગિની વગેરેતા પ્રસગા 
ઉમેરેલા છે આવા ફેરફાર તખ્તાતે મામ ગમે તેટલા આંનેવાય 
જરો, પણુ તેતે લીધે એકદરે નાટકના સાહિલ્યતત્ત્તતે થોડીધણીધ 
હાનિ પહોચ્યા વિતા રહી નથી નર 

* ઝક ર, પ ૬ માં પુત્રદર'તથી હષિ્ત હિરષ્યકરિપુ, પિતાને નમન 

કરતા પ્રહલાદ અને ભાવિતુ ચૂચન કરતે! વ્ય જનાપૂણુ આશિનદ 

આપતા નારદ વન્્ચેતાો સરસ પદ્ય સવાદ તજી દીધો છે * 
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તેસ્માણુલાભના અવસાન બાદ એક વરે ' નૃસિ હાવતાર” નાટક ભજવાય 
હતુ પણુ તેનો પહેતો મયોમ નિષ્ર્ળ ગયા હતો કારણ, આ પૌરાણિક 
નાટ*્ના દિગ્દર્શક પારસી હતા અને હિરજ્યકશિપુનુ પાત્ર લેનાર પગ 
એક પારસી નટ હત્તાે1 પણ ૬૯૦૧૬-૭ મા મુબઇ ગુન્રાતી નાટક 

સડળાના ઉત્તમ નટસમૂહે તે નાટક ફરી” ભજવ્યું ત્યારે રણછોડભાઈ 

ઉતયશામ, ચ“દ્રરા કર પ'ડયા, છગનલાલ હ પડયા કાન્ત વગેરૅ સાક્ષરોએે 

નેઇને પ્રશસ્ટા કરી હતી એ વખતે હિરણ્યકરિપુતી ભૂમિકા જટાશ કર 

એજઝાએ, પ્રહલાટની “રમણી 'ને તામે «ણીતા પ્રભારા કર જગજવને, 
વિષ્યુની બાપુલાલ નાયકે, લહમીની જ્યરા કરે, કરયપની દ૬ચારા કરે 

દિતિની જેઠાલાલ દુ નાયકે અને વિદૂષક્ની ભૂમિકા નન્તુ ગુવાભ 

પાનવાળાએ ઉત્તમ રીતે ભજવી બતાવી હતી એમા રાણીતુ પાત્ર કેક 
નખળું રહી ગયેક્ષુ ડુ લે પચોસ-કીસ “નાઇટ” પડી હતી તેમા પડેવા 
સાતઓડ ખેલ શરચક તડેક્ષકો વચ્ચે ભજવાયા હોઈ તેની નાટક 

કપનીતે ટીક આવક થઇ હતી ધધાદારી ર ગભૂમિએ ભજ્તેવા ભશ્નિ- 
૬ 



સાહિત્યકૃતિએ! ૨૬૫ 

“ગુજ્ઞાબસિ'હુ? ર. 

પ“ સરસ્વતીચ''નો પહેલે ભાગ પ્રસિદ્ થયો તે પહેલાં મે 
વષે * (એટલે કે ૧૮૮૫ ના ઓગસ્ટથી) મણિલાલે “ ગુલાબસિ'હ ' 
નવવકયા “ પ્રિયવદા'માં છાપવી શરૂ કરી હતી. ૧૮૮૫ ના જૂનમાં 
* સુદશ'ત'માં એ પૂરી છપાઈ રહી ને ૧૮૯૭ ના જનમાં પુસ્તકાકારે 
પ્રસિ થઈ. “ પ્રિયવદા' અતે 'સુદશ'ત 'માં ' ગુવામસિ'ક? હપ્તે 
હપ્તે પ્રગટ કરવા પાછળ મણિલાલતે ઉદ્દેચ વાચકસમુદાયને એવી 
વાર્તા આપવાતેો] તે જે હળવી કે પ્રાકૃત રસની નહિં, પષ્યુ તેમના. 
પ્યેયતે સુસ મત એવી ઉચ્ચાશયી નવલકથા હેય. 

પ્્લાડ" લિટનકૃત “ ઝેતોની ' તામની અ'પ્રેજી નવવકથાને આધારે 
' ગુતાબસિ*હ' રચાયેલ છે. પ્રસ્તાવનામાં મણિલાલે એતે “ અ'ગેજીના 
અક્ષરશ : ભાષાંતર 'તે બદલે “ અનુકરણુ' ગણૃવાનુ' સૂચવ્યુ છે 4" 

તે પરથી થી આનદશ'કર ધ્રુવ, શ્રી હિ'મતલાવ ગ અનરિયા 

અતે થ્રી વિજયરાય વૈઘ્યે તેતે રૂપાન્ત* કહેલ છે. સ્વ, નવનતગમ 
ત્રિવેદીએ  ઝેનોતી ' માથે “ગુવાબસિ"ઠ 'તી તુવના ,કરીતે, તેમાં 

રસના નાટર્કામા, તેની પછી લખાયેલા અને તાજેતરમાં “સરતુ* સાહિત્ય 
વષ”ક કાર્યાલય? તરફથી અહાર પડેલા થ્રી મૂળર'કર્ મૂવાણીકૃત 
“થી કૃષ્ણુચસ્ત્રિ'ને બાદ કરીએ તતો, ' નૃસિ હાવતાર ' તખ્તા પર તેમ 
સાહિત્યિક રચનાની દષ્ટિએ સૌથી વિશેષ સફળ છે એમ એના વતદ્રિદ 
શ્રી «યશ'કરતુ' માનવુ” છે (એમની સુવાકાતમાંથી » 

* શ્રી નવવરામ ત્રિવેદીએ 'ગુલાબસિ'હ ' વિસે વિવેચન કરતાં 

જ“ પ્રિયવવદા' માં તેની સરૂઆત સતને ૬૮૮૮ માં કરવામાં આવી ત્યારે 
” સરસ્વતીચ"દ્ર 'તો માત્ર પહેરો જ શાગ પ્રસિદ્ધ થયો હતો” એમ કહહુ 
૪ ત્તે સરતચૂદ જ્ણાય છે (જુઓ “કેટલાક વિવેચના ', પૃ. ૩) 

૧ જએ 'ગુલાબસિ'હ' (થાથી આ.), પ્રસ્તાવના, પ ૮. (અહીં' મૂકેથી 
પૃષ્ઠસ'ખ્યા ખધે “સારથી આદૃત્િનો જ ઞણ્વાર્નાં 93 

દ ક ન 



“ લગભગ દસ ટકા જનાને બદલે નવું લખાણુ ઉગેયુ” છે * એમ 
* રર્વાકાર્યા છતાં, 7 સુલાબસિ'હ?' મુખ્યત્વે મૂળનું' શખ્દશઃ ભાવાંતર 

છે એવે! સપણ અભિપ્રાય આપ્યો છે. 

પશુલ્લાબસિ'ક' નામ સૂચવે છે તેમ, એમાં મૂળા પાત્ર, 

રશકાળ, આચારવિચાર અતે તત્તતાનનું” હિ'દીકરલુ થયેલુ' છે. 
અગ્રેજી નવકયામાં તેપલ્સ અતે તેતી આમપાસતો પહાડી પ્રદેશ, 
તો ગજરાતીમાં દિલ્હી અને ઉત્તર ભારતતે। પ્રદેશ વાર્તાની ઘટનાનાં 
મુખ્ય રથળ છે. મૂળમાં આવતાં લડન, પેરિસ, વેતિમ, રોમ વગેરે 
શહેરો અદી' અનુક્રમે કોટા, જયપુઃ, ગયા, થ્રીતગર ઇ. બન્યાં છે. 

“જતોની 'ની વાર્તાના સમય ફ્રેન્ચ રાન્યકાન્તિ એટલે અદારમી 

સકીતા અન્તભાગને છે, તો “ગચુલાબસિહ 'માં આજથી આઠસો 
વષષ પહેલાનુ*, પૃથ્વીરાજ ચૌહાણુના અસ્તકાળનુ' વાતાવરણુ જેવા 
મળે છે. ચૌદમી સદીમા સ્થપાયેલ રાસૌકુશિયન સ'લ અતે તેના 
ગુપ્તવિવાના પ્રયોગોને અનુલક્ષીને “ ઝેતોની 'ની કથા ગૃ'થાઇ છે; 
“શુલા્બાંગ'હ મા એ પ્રકારના પ્રયોગને ભાર્તના અનાદિ સિદ્ધ 
પુરૂષ શિવ અને,તેમના ચોગીસમાજ સાથે સાંકળા લીધા છે. મૂળનાં 
મુખ્ય પાબે। ઝેતોની અને મેજનૂરતે ચુજરાતી ઠથામાં ચુલાબસિ'હ 

અને મત્પે'ર નામના ભારતીય સિહ રૂપે આબેદ્બ ઉતાર્યા” છે. 
તૈલુ' જ વાષોલા, ગ્ઘીન્ડન, જન નીદ્દાટ, મર્વેલ, દીલાઈડ, એડૅલા 

૪. અન્ય પાત્રે। અને તેમનાં રમા, લાલાજી, બ દેહુસેન, રામલાલ, 
“ગોાપિકા, અભિકા ઇ. ચુજરાતી પ્રતિબિખોનુ'. “ ઝેતોની 'માં આવર્તાં 
કુદગ્તી દયો, ઇતિહાસપ્રસિહ સ્થળા અને પૌરાણિક ઉલ્લેખોનુ' 
મૂંણિલાલે એવી ખૂખીથી હિંદીકરષ્યુ કરી દીધું છે કે વાંચનારને એ 
પ્ર્દેશીતુ' રૂપાંતર હશે તેતી કલ્પના પૃણુન આવે, વાચકને કલ્પનાની 
પીઠ ઉપર સત્રારી કરાવીને સિદ આશ્રમની ,યાત્રાએ લઈ જતાં, 

* જસ “કેટહૉક વિવેચનો , પૃ. ૪4 રૂ 
4 



સાહતયકાતએ ક શ્રૃઠ 

ચૂળ લેખકે ઇટલીના ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ પદેશનું” વિહ'માવલે।કન કગાવ્યું 
છે7તેનુ' મણિલાલે કરેલું ભારતતે લગતું રૂપાંતર કેટલુ" વાસ્તવિક છે * 
તે નીચેતાં અવતરણુ પરથી સપણ થશે : 

“001% તૅ૦# ૦૩ 
દ૦ છા1તોળજ 180વંડરદન 
૪૦૩! 1160૦; 0981: (1ણ 

11105 01 દ1€ 05૦&1”8 

૦તૅ &1011, 1905 ક ૬૯- 
738%, ૦0096 10 9ધ₹00૪- 

016 ૦1 813૦ 34010063 1 

*૦૦૦૪નથ11 80 5૦, €028- 
ઊંછોતૅક, ઘળતે ૪100- 

%ક'તૈક [2030૫3 1૦ 110 
01ત "પવવત્ર! -. -* 
101090, 5૦૪૦૪-81119વ 
1ર૦0009 ! 1636096 પ૬ 10 

81101૦9, છ0૩1લંકંઇ 1ણ- 

405!” ( “7%0001 ', 

પૃ, ૪૨) (18357) 

4 

“ આ સહિ આપણી નજર 
આગળથી કેવીદૂર થતી વય છૈ! 
જય્ જય કુરુક્ષેત્ર રે ભીષ્મ અને 
ક્વેણુમા શયનસ્થાન ! અહે, તારા 

ઉપર મહાપ્રતાપતા ઝપાટા પણુ 

થઈ ગયા! એ કુરૃપુત્રો અને 

પાંડુપુત્રો પણુ ચાલ્યા ગયા! 

એમતેો મદાયક કૃષ્ણુ ! તેની 

પણે એ ઝળકી ગ્હી મથુરાપુ રી ! 
-**એ તે! કૂર થવા લાગ્યા, પણે 

ઉત્તમ દિશાએ એ ઝળકી ગ્હી 

ગાડીધેધી વહેતી ગ'ગાતા પિતાની 

ધવલ , શિખા ! ........” 

( ગુવાખસિ હ, પૃ. ૨૬-ર્છો 

પૌગશિક અતે એતિહાનિક ઉલ્લેખાનુ" પણુ મણિલાલ એટલી 
જ આસાનીથી હિ'દીકર્ણુ કરી શકે છે. એ જ પ્રકરણુમાંતુ' 

આ એક જ વાકય જાઓ : 

*,..1301% 1£0100 30110 

ફાંછ્? પલાલટાધ૦ર જોઇ 

0001001 ૦ 10 &દ- * 

ન 

જ ,,.અહે! હવે પછી તું 
_ કોઈ એક ભિન્ન સૃષ્િમાંયી સરા 
* ગોળા ઉપરના થવાના અતેન્થઈ 



૨૮ ગ્રકરણુ ચેથુ' 
બ્ય્બ્નયન્ય 

111 ત્રઝવે 1ધક ૦૦10100- ગયેલા તરફડાટ શા આનદધી 
1088, 1010 010718૦0 જેરો રામથી કે મ્લેચ્ક્કળ 
100190458191£૦6, 127008 ચ“વશતે! ઉચ્છેદ કરશે ત્યાં 
1040 ઇડા ૪0૯.” સુધીના! વૈવસ્વત મતુથી તે 
(8., પૃ. ૪૫) સહાપ્રલય પર્ય'તતા ! (ગુ.,પૃ. ૨૬) * 

એ જ રીતે મૂળમાં ઇટલીના ગ્રામજનોના ધામિક ઉત્સવનું” ચિત્ર 
“ છેતતે બદલે “ સુવાખસિ'ઠ 'માં જન્માણમીના ઉત્સવતુ” વણુન છે. 

નાસ્તિકો, જુગારીઓ, પહેલવાને,, કે જીત તીકોટ જેવા દુષણો 
ઇટલીમાં હૉય કે પર્વમાં, તેમના માનસ તે વર્તનમાં ભાગ્યે 

જ કમો ડ્રેર હોય છે 

'“ઊતોના' મા નિત તત્ત્ત્ાન ગુજરાતીમાં ભારતીય દર્શ'નતું. 
સ્વરૂપ ધારણુ કરે છે તે મશિિલાધતી રૂપાંતરકલાતી નોધપાત્ર 
વિશ્િજતા છે. કેગલ સુદ્ધિના પદેરાતો વાસી, સાનમૂ્તિ મેજનૂર અતે . 
શુંદ્દ પ્રેમમાવનાથી સત્યતો અતુભવ' કરનાર ઝેતોની અતુામે 
મણિવાવે પાડેલા વેદાતના અર્વાચીત અતે પ્રાચીન પ્રકારના જ 

(શે કે વત પ્રતિતિધિઓ છે! વાસનાથી સુક્ત થઇને ગપ્ત 
-રસાયનવિઘા ઠ્ામા ગૂડ અપધ્યાત્મશક્તિ પ્રાત કરતાર્ આ 

, રસીકુશિયતોની ખ્યાતપહતિ, વિચાર્રેણી અતે કામશક્તિતો 
-અસલના ભારતીય યોગીએ ને સિદ્દીનાં તે તે અગે! નેડે બરાબર 
1 મેળ બેસી ગપે। છે. મૂળમાં એક ઠેકાણું રેસીફુચિયનાના સ ધનો 

ઉલ્ક્ષેખ છે ત્માં રૂપાતર કરતી વખતે મિલાવે ભારતના પુરાતન 
કાળના શિંવ, પતજવિ, મત્સેન્દ્ર અને ગારક્ષ જેવા મઢાત્માઓના 

સમાજનુ કૈક સ્વત"ત્ર ગણાય તેવુ' ધણુત કયુથ છે, મૂળની ક્િલ- 
સૂીતે વેદાંત કે મોગદર્શ-નની પરિભાષામાં તેએ મુક્તપણે પોતાની 
અનુકૂળતા મુજશ્ય ગોઠવી રે છેઝરાંત તરીકે નીચેનાં ખે વાક્યે 
જીુખએો : 

ન 
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“પડિપા'ક દતક 1તાદાંદદાં0ત 
1ડ 10 1ર 518012 '' (#., 

પૃ, ૨૨૧) 

1] 3ક ૦11% & ૦૦૫18 
86449 ર૦1 દૉ3૦ પતે દાઇ 

પ0 18 ૦૫૯૩1૦ રઝ ૪૦૫૦૦ 

કઝ 
“ઉપ્દેશતે। પ્રથમ કમ ધારણાથી 
સવિકલપ સમાધિ પષ* તને। છે.'” 
ઉ, પૃ. ૨૨૧) 
“અમુક માનસિક રિથિતિમાં 
શુદ્ધ સત્યનુ' દશન થાય છે ને 
તે સ્થિતિ શુદ્દ સત્ત્તરૂપ ઉન્મ- 

સંળઇુ ધદ્પદી, હતે દદદ નીતી છે. ” (ચુ., પૂ. ૧૩૧) 
કદૈદ્દાંઉ 13 ૪૦100 8૦- 

₹04113 “” (%.. પૃ. ૧૩૩) 

તત્તતચર્ચાથી ભરપૂર એવા આ મ્ર'થમાથી આવાં અતેક 
ઉદાહરણ! આપી શકાય. ખરું નેતાં “ સવ'વ્યાપી પણુ અદસ્ય 
એવા આકાશતત્ત્વ દારા જવ-જીવતે, વિચાર-વિંચારને તે આટમા-, 
આતમાતે, ગમે તે સ્થળે અતે ગમે તે કાળે પણુ સ'બધ છે ' એમ 

સાનનાર મેજવર અતે તેના વર્ગના રોસીકુશિયતે!તી દછિ મણિલાલની 
અદ્દતભાવનાતે અત્ય'ત નિકટ હતી, તેથી મણિલાલને તે ફ્લિસરી 

એટલી હસ્તામલકવત્ નીવડે છે કે “ ચુકાખસિ'હે' ના વાતાવરણુતી 
સાકક વિચારોમાં પણુ ભાગ્યે જ ક્રેઈને પરદેશી અ'શ નજરે 
પડવાતો, આ બધુ ન્નેતાં મૂળના બાલ્ર તેમજ આંતર , સ્તરૂપતે 

ભારતીય સ્વાંગ આપવામા મણિલાલને અપૂર્વ સફળતા મળી હતી 
એમ કરી રાકાય.7 

પણુ પરદેશી ફૃતિતુ' પોતાતે અનુકૂળ રૂપાંતર * કરવા 
૪ચ્છનાર તેની નાતી મોટી સવ' વિગતોનુ” અક્ષરર: ભાષાંતર કરવા. 
ખેસે તો તેના કાયષ્માં એને નિષ્ફળતા મળે. મણિવાલે મૂછ કથાના 
તતુને પકડી રાખીને તેતો મમ ગુજરાતી રપાંતરમાં ઉતામ્વાનુ* 
લક્ષ્યુ હતુ'. આથી ભ્રાષાંતર કરતી વખતે તેમણે ' સુખ્ય હષ્ીકતને 
વળગી રહીને પોતાતે ઉપયોગી ન હોય તેવી કેટલીક પરદેશી કથા- 



૨૨૦ હે હ પ્રકરણ ચે" 

-માંતી વિગતો * છે[ડી દીધી છે. મૂળ કથાયા ફ્રેન્ચ ગન્યક્ાન્તિના 

વણુષ્તવાળા પાછલા ભાગના પ્રમાયુમાં “ચુલાબસિહ'માંતુ' પથ્વીરાજતા 

અમ્તકાળનું ચિત્ર ટ્રકુ' છે, પણુ આવા નજીવા ફેમ્કારથી મૂળતે 
રસ માણુનામાં કમા પ્રયવાય નડતો નથી. આવાં ઘટાડાનાં સ્થાતા 

કરતાં મણિલાલે મછામાં_કરેલ્ા ઉમેર્ણાની સખ્યા ઘણી છે. “કેદની 
કસે।ટી' તથા “ રહસ્ય શીખવવાની કળા' શમે પ્રકગ્શામાં આવાં 
અતેક સ્થાને! છે, આ ઉમેરણુ મુખ્યત્વે વિચારને જ લગતાં હોઈ 
એકદમ આંખે ચડૅ તેવા નથી. મૂછ વક્તવ્યતે વિશેવ મ્પટ્ટ કરવા 
માટે તેઓ વચ્ચે વચ્ચે પોતાના તરફ્થી એકબે વાકયો ઉમેચ્તા 

ગયા છે, આ રીતે કરેવા ઉમેરાઓ મળતી સાધે અતેક મ્થાતેએ 

સહજ એકમ્સ થઈ જય છે. આ દષ્તિએ મણિતાવે “સુવાયસિ ઇમાં 
પાતાના તરકથી મ્ડલાં અ ઉમેરર્ રપાંતરતી સધળતાનુ' એક 
અગ બની રહે છે. કવચિત્ અમુક ઉમેરા રૂપાંતરતે મણિલાવતો 
વૈયક્તિક રગ પણુ ખેસાડે છે, મે।ટે ભાગે મૂછ વકતવ્યતે વિરાદ 
કરત્રામાં અતે ભાધાંતરતે કુદરતી પ્રવાહ અર્ષવામાં મણિવાલે કરેલા 

દ આ નાતાતાતા ઉમેરાઓને। કાળા જવો તેવે નથૌે,” 
“ખામ, ઘણુ'ખરુ' તત્તચર્ચામાં થોડાક વાકયો પૂરતા સધારા- 

વધારા કર્યા ઢતા. તેમ છતાં મૂળ અગેજીની સાથે સુજમાતી ગ્ર'થને 
મેળવી ન્નેતાં પ્રકરણે પ્રકરણુના વાકચે વાકહયતે ગુજરાતીમાં ઉતારવાની 
મણિવાલતી ધારણા! હતી તે તે મુજબ તેમણે “ સુલાબસિ'હ 'તી ચોજતા 
ફરી છે એમ લાગ્યા વિના રહે નહિ. પણુ તેથી તે શખ્દશ; ભાષાંતર 
છે એમ કહેનુ યથાય" નથી./યળના મમષતે મહતા જઈને તેતો 
મુક્ત ભાવાનુવાદ કરવાતાો જે તેમતો આ પ્રયત્ત છે. તેમણે 

* દા ત. ઝેતેનીતા નામરે અગે ભાષાશાસીનો દરનો ફહનેખ (2, પ. 
૧૦૦, રું, પૃ, ૯૬ ) મણિલાલે હ'કાવ્યે છે ને મરવેલનુ' ગીત તદ્ઠ દીધુ 

છે. (2, ૩, ર૭૫; ચુ., %. ૨૮૬2 
ફત, ' જેલ્લી કસોટી સ પૃ. ૨૨ ઉપર કુધારાવાળાનો મૂડેલે ફલ્લેખ. 
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પોતાની હમેશની રીત શુજબ આ અનુવાદ માસિકમાં છાપવા 
સારુ ઉતાવળ કરીને કકડે કકડે તૈયાર કયો હતો. પોતાના 
લખાયુને ક્રીથી જેઈને સુધારવાને! તેમને ક'ટાળો હજો. 
આથી ભારતંમાં દિલ્ડીની નજીક ઇટલીના દ વિસુવિયસ જેવો 
જાઈ જવાળામુખી ન હોઈ શકે, પૃથ્વીરા%# ચૉહાણુના વખતમાં 
જમપુર વસ્યુ નહોતુ" તેમજ આપણે ત્યાં તે વખતે નાટકશાળા ઊય 
તે તયાં પાછી કોઈ નટી નાચે તે અસ'ભવિત, અમવા ત્તા 
જમુના નદીમાં મહેોટાં વહાણુ ફરી શકે નહિ--એ એમના પ્યાન 
ખહાર્ રહી ગયુ' છે. વળી મારતી કલમે તૈયાર કરેલા“આ અનુવાદમાં 

“ઉ'બરાની અ'દરની પાગૅ?* (પૃ. ૧૦૭) અને “વિદ્યા ઉપર 

નિતાંતમ્રશ્ત' 1 (પૃ. ૨૦૭૦ જેનુ કઢંગુ' ભાષાંતર પણુ જેવા મળે 

છું, લાંમાં તે અથપટાં વાકયોને વિના આયાસે ઝડપથી ગુજરાતીમાં 

ઉતારનાર ,મણિલાલ' ,આથી જ કયાંક સાદા વાકયતુડર ભાષાંતર 

કરતી વખત ભૂલ કરી બેસે છે અતે કયાંક એને અયયાથ બનાવી 
રૃ છે.“ પણુ આખી નવલકથાનું" સી અવક્ષોકન કરતાં આવાં 

સ્યાના પ્રમાણમાં જૂજ જણાય છે. ઝડ ક 
* મૂળ અગ્રે * ઊ11808 ઘર ધટ દડદટડા)૦ાર્ત ' એમ છે (2., પૃ. 1૬૩) 
4 મૂળ અંગેજ: “૪£20૪૯ત 14 135 ૦૩૦૫ હદર્વંટ1દ &ઘવે 51૮00 
ઝાળઇધિક 71 (2. પૃ. ૨૦૩) ન 

ત્રઃક. ત. આ વાક્ય જાઓ : ફૂ 
* ઇ૦દા) 1ટત્રવૈ ૬૦ 1લઢળટત 'તે સ્વગ' અષવા નરક સિવાય 
કાઉ 2072% 48૮૦01 ઊર્દા1” ગમે ત્યાં લઈ નય છે.” (ગુ., 
(27, પર. ૬૦૧) પૃ. €૮) [૭ 

* વાનગી દાખલ આ નાનુ વાક્ય 

નતુઓ : * 

“8/2]0800૬, જાંધ ઊઘડ હઇડ- “રાઢડાલહ્ો મ્ત્સન્દ્ર, પૈમાવેરામાં 
દૃહદટ જરંડ્લે૦ ૦ (12]:0૦૮* રજિ” ( ચ., પ૫ ૨૪૨) 

દિટ €0ટ01% ૬૦ 1૦૪ “ (2, $ ., 

પૃર ૨૪૧) ર 



રરર ક “ પ્રકરણ ચોથુ' 

કા નવલરામ ત્રિવેદીએ એનાથી જ. કદાચ દોરાઈ જઈને 
અભિપ્રાય આપ્યા છે કે ““ઝેતે!ની' તુ' ભાષાંતર કરવા જંતાં 
શ ગુલાબસિહૃ' ની ભાષા કહગી અતે કિલષણટ થઈ ગઈ છે.” 

મણિલાલે શખ્દશ: ભાષાંતર કરવાને ખદલે ભાવાનુવાદ ફરવાનો 
પ્રયત્ત કય હોત તે! તરજૂમિયાપણાતા દોષમાંથી તેએ ઊગરી જત 
એમ પણુ તેમતું વકતવ્ય છે.૨ પર'તુ આપણે અહી' અનેક દછ્ાં- 

તામાં નેયું' છે તેમ, સણિલાલતે॥ આ પ્રમત્ન અશ્ેજતો મુક્ત 
ભાવાનુવાદ કરીતે તેનું ' અવુકરણુ' યાતે રૂપાંતર કરવાને! જ છે. 

' ગુલાબસિહ' મા ત્રી નવલરામતે “સરળ ઘધાસાદિક ભાષાંતર'ના 
તેમજ * ર્પાતરની અસાધારણુ સફળતા ના કૈશ્લાક દાખલા દેખાયા 

તો છે. પણુ એવાં સ્થાતે। તેમતે પ્રમાણમાં એછાં જડયા હોય એમ 

લાગે છે. “ ગુક્ાબસિ'હ 'તી મૂળ સાથે તુલતા કરતી વખતે તેમણે 
દરેક પ્રકરણુના પહેલા અને છેલ્લા વાકયતે જ જપાનમાં લીધુ છે 

તેથી કદાચ તેએ 'ગુલાબસિ'હ તે ચખ્દશઃ ભાષાંતર કહેવા 
પ્રેરાયા હશે.* લ રી 

પુ (પણુ નવલકયાને। સોટા અતે મહત્ત્તતા ભાગ રોકતાં, ઉચ્ચ 
શાવકક્ષા તથા સૂક્મ તત્ત્વત્તાનવાળાં ગ્રકરણાને જળ સાથે સરખાવી 

ભેનારતે મણિલાલનુ' ભાષાંતરકાર તરીકેતુ' સામર્થ્ય "પ્રતીત થષા 

વિતા રહેશે નહિ. મૂછીના મર્મને ઝડપથી ગ્રહણુ કરવાની અને તેતે 
મ્થાર્થ ગ્રગટ કરવાતી તેમતી ફાવટ ખરૅપ્પર પયસ્ય હતી. એક જ 
અ'ચેજી રાખ્દના, સ'દભ અતુસાર, વિવિધ ગુજરાતી પર્યાયે। ચોજવાની 
તેમતી કુશળતા એનું સચોટ નિદર્શન કરે છે. દા. ત., “ &1” 
સખ્દ લે!, તેતે। “કળા' એવે] અય તો સામાન્યપણે અનેક સથળે 
કરેલો! મળે. પણુ એ શબ્દતો ખે જુદા જુદા સ'ભ'માં “ વિદ્યા” 
અને “પરા વિઘા” એવો અર્થ" તેમણે -કર્યો છે તે એમની રહસ્ય- 

ટ 9 ત્તુઓ ” કેટલાંક વિવેચનો, ! પૃ. ૮ 



81 .. ઝુ" .$ જેરૃડ 

ગામિતા બતાવે છે] મૂળમાં ગક હેંકાણુ ' &તત' વિશે જન તીકોટતે 
અતુવક્ષીને ઝેતાતી ગ્લીન્ડનતે કહે છે 

“01 ક₹્ ! ૪૦ 20650 ૪32૦ 1181 ૩૦1100૬ 

૧૪૦ 191181 ઝ&પત્્ત 1૪ ૦ ઉં૦વૅ, &78 810૫ 0૦ 
8૦ છાઘ1 --- ઘ ૪૫11000, 1000ર51101009, ૪૦0141 

800 ૫98 ૦૦૩1૦00 ' (%, પૃ ૧૦૪) ી 

સણિલાવ તેનો કૈક સુક્ત અનુવાદ કર્તા કહે છે 

*“ વિધા | એ પવિત્ર શબ્દને એવા માણુસ સાચે જેડીને ત 
અભડાવો જેમ ઇશ્ચિરતે મત શક્તિ છે તેમ માણુસને મર્ન વિદ્યા 
હેવી જેઇએ,--ભવ્ય, સુખમય આન દમય અને અતુમૂળ રચતા 

કરવાવાળી ” (ગુ, પૃ ૯૫) 

હવૈ * 301૦0૦૦” શખ્દની સાથે “ 878 ચખ્દ નયા આવે 
છે, ત્યાં મણિનાલ તન મારે 'ગીતા' ની પરિભાષાની! “પરા વિલા” 
શબ્દ ચોાજે છે જે 

“118170 4₹૦ 1૫૪૦ 5૪૦૯ “માણુસતા મનની વિષ્યવાસના 
ઝપઇ૧ [00 ઈ0 10616 અને જગતના સ કટથી છૂઢવાના 

૪8૩1૦૩૩ કે દ)૦ વૈધ્વ્કદ ખે રસ્તા છે પરા વિદ્યાં અતે 
0810010103 01 ઠપર્ઠા0 અપરા વિઘા પણુ પરા વિધા જ * 

& ૩પ 3૦ાથ7૦૦ ઉપઇ ખરી દૈવી છે અપરા વિદ્યા 
&દઇ 18 01016 ૦૧1110 જેને તમે કળા, સાહિત્ય, રાસ 

શપથ 801૦0૦૯ 301૦૪૦૦ આદિ નામ આપો છો તે મિય્યા 
લૈ1૬૦૦૪૬૯ 8 ૦૪૦&- છે અપરા વિદ્વા શોધી લાવે 
1૦૧” (% ૫૦૬) ક» છે, પરા વિદા નવી રચના કરે 

છે ” (શુ, પૃ. ૯૮) 



૨૨૪ પ્રરરણ ચાથુ 

આવે ફેકાણે મણિનાત મૂળથી ઘણે આગળ તીશ્ની જતા પણુ 
દેખાય છે એવુ જ * છુ૦ળ10ક' શખ્દ માટે છે તેમણું એને માટરે 

ગુજમાતીમા યથાસ્થાન “ખુદ્ધિ' “ કલપના “ પ્રતિભા ' અને “ આત્મ 

પ્રમાદ' એમ જુતા જુના પર્યાયો યોજ્યા છે મુક્ત ભાવાનુવાદ 
કરવાતે। જ તેમતે। ઉદ્દેશ હોઈ મૂળના મમંતે પોતે જ સમજાવતા 
હેય તેટલી છૂટ એ લે છે પણુ તેમ કરતા મૂળતી ચોટને તેએ 
ગનતા સુધી ઓછી થવા દેતા નથી મૂળ વાકચમાથી વિશેષ નામતે 

છોડવા છતા તેના લદ્દયાથને તેએ કેવી ખૂઞીથી ગુજરાતીમા 
ઉતારે છે તે નીચેના કગક્ષવાકય પગ્થી સમજાશે . 

“ ૧૬૩ 39 ધપ ૪1800 “મહેરબાત માતસિહજ સાઢેમ1 
8000 રબ, 300૪8105# સદરતા ઉપદેશ તો સદ્શિષ્યે 
2401031003 120008૧ ? હીઝ ત્રહણુ કર્યો છે! ” 

(4, પ ૫૮) મિ (ચુ, પ ૪૪» 
મૂળની તીઠ્દણુ ઉક્તિઆને ગુજરાતીમાં યથાર્થ. ઉતારવાની તેમને 
કવી હથોડી બેસી ગર્ડ હતી તે નીચેડુ નાનકડુ વાકય પણુ 

બતાવે છે 

1000003601: ૦₹ લતે! “ ભૂત કે ધૂત! છેત્ર? પણુ તુ 

16 006 ઇં 1859' મળ્યા ખરો, (યુ, પૃ ૨૯૬) 
(#. પૃ ૨૮૪) 

[ઠગ્યથી ભરપૂર અ ગ્રૅછ સૂત્રો! કે કહેવતોને ગુજરાતી સૂત્ર કે 

કડેવતરૂષે રમતા કરી દેવાની આવડત મણિનાનતે સહજસિદ્ધ છે 
સસ્કૃત ઉક્તિઓને। છૂટે હાથે ઉપયોગ કરીને અનુવાદને તેમણેં 
એવો પાકો ભારતીય એપ આપ્યો છે કે એ અતુવાદ છે એની 
જોઈને ચકા ન આવે “ગુગાકસિહ'ને પ્રકરણે પ્રકગ્ણે આના 
અતેક નમૂના મળી આવે તેમ છે  વિસ્તામ્ભયે અહી વાનગી 

દાખલ-એક જ વાકચ લઈએ / 
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૫/*30% ૦ ઇછંદબાતાકા 

118111 ', ક&ાતે ઈ૦ 130- 

૪૦:01, “1300 80 1713039 

રરપ 

“અનત તેત્તેરપી નાર!" 

યણુ! જેતે! સાક્ષાત્કાર યહાં 
સન્મનામન્તે મને કમે કમે મહાન 
ફળ રૂપે હિમાતયતા ચિખર. 
ઉપર્ થમો” (ગુ , પૂ ૨૪૯) 

10103716૪૦, ટત&તૅઇ 
&ઉ₹ કઇુધ્&વંઇ, 7200 
8400₹1"&069, 1 901500૯ ળૅ 

88 1જ51, ૦0 1100 9108 

01વ1વ૦૦ 0 ળા ' '' 

(#) પૃ. ૨૪૮) 

જ, અનુવાદ કરતી વખતે, મળ વકતવ્યતે હાનિ પહાચયા 
વિના, મ્ભારતીય સસ્કારતે અનુરૂપ કેટલીક ચેંક્ન્મ સુરૃચિજન્ય 

મર્યાદાને તેઓ લક્ષમા રાખે છે]તે નીચેના નમૂના પરથી સમનર્ો # 

“ “૩મા! અશ્રુપાત ન કર. 
જયા સુધી એ અશ્ર મારા મુખથી 
સૂકવી નાખવાનો હક ન મળે 
ત્યા સુધી તો નહિ જ 

ઊં, પ ૧૭૪) 

આમ, 'ગુલામસિ હ'ને “ઝેતોની' નડે શરખાવી જેતા 
મણિનોલની અતુવાદકલાતી અતેફ નાનીમો”ી ખૂખીએ સમજાય 
છે, એશ્ખ્દશ ભાષાતર નથી, પણુ છૂટે હાથે કરેસ ભાવાનુવાદ 

છે. મૂળ કથાના પ્રસાદ, ગૌરવ, તેજ અતે રસ્યતે ચુજરાતી ભાષામા 
ને ભારતીય દર્ચનતે વાતાવરખુની અ દર્ ઝીવી બતાવતું ' ઝેતોની'નુ” 
ગ સુવાગ્ય રૂપાતર, જે તેમણે એ પરદેશી ફૂતિના “ અનુકરણુ ' 
રૂપે કે એમ જાહેર્ ક્યું ન હેત તો, મશિગાલની પૌલિક કૃતિ 
તરીકે ખપત 

“ ૪ જવ, [૪600 209 

૫111043 11100 817૯36 

110 1130 11013 ₹1૪11ઇ ૬૦ 
[:)595 &1૪83 હ 

(૦%૫૬૦'' (%#, પ્ર ૧૯૨) 



લઝઝ્ઝ્્ડઝઝઝડડઝક્્ડક 

પરધણિલાલને “ ઝેતોતી 'ના કરતાં કળાદષિએ ચઢિયાતી બીજી 
અતેક નવલકથાઓ અગેજ સહિત્યમાથી મળી શકી હેત. પષુ 
' ઝેતોની ' ઉપર જ તેમની યસ'દગીને! કળશ રયે! તેતુ* રુ કારલુ ? 

સૌથી દેખીતું કારણુ તો એ જ કે જયેયલકી સાહિત્યપ્રરતિ ચલાવ- 
નાર આ લેખકટતે એ  તવલકમામાં પોતાની પિય ધમ ભાવનાનું 
ગાક૫ક નિરૂપણ જેવા મળ્યુ” ગસ્તાવનામાં આ વાર્તાને જવેદન્તવા 
તત્તવતે સ્વીકારી અતુભવવા તથા અતુશાવવાની આશાના ઉદ્લાસમાં 
ચયેલા પ્રયાસોના જ એક પ્રકાર” તરીકે એોળખાવીને અ વસ્તુનો 
તેમણે સ્વીકાર ક્ષો છે, વળી, ચમત્કારિક અષ્યાત્મશક્તિ અંતે 

સુપ્ત વિલા ધરાવતા સિદ્ધ મહાત્માએપતે! સમાજ ડુનિયામાં દઈને 
કોઈ સ્થળે રહીને સુસુક્ષુ ભક્તોને સઠાય કરે છે અતે ભાવિતી 
નિરીક્ષ કરીને રાવમાંગત પ્રવાહતે વહેશે રાખે છે ગેમ જેરેળી'ક0 
પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યુ છે તે પણુ એમની તદ્દિયક માન્યતાતે 

પ શમર્ચક નીવડયુ , * થિયોસોર્દઠીકલ સોસાયટી 'ના સભ્ય તરીકે તેમ 

અન્યથા પણુ મણિલાલને સિદ્ધ અને તેમની ગપ્ત શક્તિ વિર શ્રદ્ધા 
હતી. હિમાલયમાં ચમત્કારિક શક્તિ ધરાવનારા ચિરાયુ યોગીઓ 
વસે છે એવી માન્યતા ભાઃ્તર્મા પર્ પરારથી ચાલતી આવી છે, લેમ 

યુરપમાંપણુ શેસીફશિયતોની સુપ્ત મડળી* તયા તેના શિ 

* આ *૨052 80 €૪૦5૭ 5૦૮4૯૬૪ 'તી સ્થાપના ઈ સ, 1૪૨૦ મા 
એક ગુગ્નવિઘાતા રાખીન કીષીઅન રોસેન્કુર નામના #મ'ને ડરી 
હતી તેના મૂળ ચાર સભ્યો! હતા, પછી કેટલેક વષે' ખીન્4 ચાર 

તેમાં ઉમેરાયૅેલા ૬૪૮૪માં રાસેન્કુઝ મૃત્યુ પાસ્યો «યારે તેતી 

કભર પર લટકાવેલા તાપ્રપત્રમાં લખ્યુ' હતુ” પ ૧૨૦ ૧ષ' 

પછી મારી કબર ખોલરો તે! તેસાથી સૌને ઠામ લાગે તેવા સુધરેલા 
રૂપમાં આપણુ નિચમે। પ્રાપ્ત થરો. ક્હે છે કે ૬૨૦ વર્ષ પછી તેના 
અધિકૃત અતુગામીએ એની બર એલી તો તેતુ' શબ મૂળના જેવુ જ 
સુરક્ષિત સ્થિતિમાં માલૂમ પડયુ હતુ” ને તેના જમણા હાથમાં “7? 
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મહાત્માઓ વિરો અનેક શ્રહ્ધાપૂણું વાતે! પ્રચલિત છે. લૉ: વિટન 
પોતે આ સર્યાને સભ્ય હતો) આમં તે, એ મળતી પ્રજત્તિ 

વિશે તેના સભ્યો અત ત ગુપ્તતા સેવતા; તેથી ધુમ્તકોમાંથી તેતે 
વિશે બહુ થોડી માહિતી મળે. પણુ લિટનતે રોસીકશિયતોના અતુભવ 
ઈ વિશે જતમાહિતી હતી, તે પરથી “ ઝેતોની 'ની વાર્તાની તેણે 
ચ્રૂયણી કરી છે, આ દુનિયા--આખુ વિશ્વ--વિશ્વનિય તાના સત્ત્વથી 
ભરપૂર છે, પ્રત્યેક ખડક ચેતનાથી પ્રપૂર્ણું' છે, પ્રત્યેક શક્ષ ને વેલી 
પરમ ચૈતન્યથી વ્યાપ્ત છે એમ રોમીદશિયતોાની દહ માન્યતા હતી. 

મતેક જીવત પદ્યાર્ય વિભતિયમાતુસાર2 *યાલે છે, કાય કરે છે ને 
એજ પ્રમાણે કાલાન્ત પર્યન્ત થયા [કરશો એવુ' તેમતુ પ્રતિપાદન 
શતુ , કીમિયો તેમની પ્રહૃત્તિતુ મુખ્ય અગ નહેતુ'. પણુ કુદરતની 
શક્તિતી શુદ્ધ ચિત્તે સાધના કમ્વાથી ચિગયુ પ્રાપ્ત યઈ શકે અને 
સુવણુંતા મલે ઢમલા રમતા રમતા સળી રણે સમ તેમનુ” કહેવુ” 
હતુ. વાસનાક્ષય દારા ચિત્તરુહધિ કરીને /પરમસેતન્યના સાક્ષાત્કારતી 

સજ્ઞાથી જાણીતુ” તેમનું “ 1'ડદળતટાદરતળ” હતુ*? ઈ સ ૬૫૭૪માં 
$ંગ્લડમા આ મ'ડળોની રાખા નીકળો હતી. સેતા સ્થાપક રોબર્ટ ફ્લડની 

અસરથી ક્રાન્સિસ બેકન રાસ્કરિયન થધેલોા 1૭૭૭ માં ઈગ્ત'ડમા 
“(ર્ટા0દાળલ્તે રટ ૦ દ દાટ ડિદલર્ધકટદ॥ ૦ દાટ ર૦5૯ 810 €૮૦૩૭૩ 
5૦૮ાટ૫૪ ' પસાર થવેદ હતો! ૬૮૬૬ મા રોબઢ વેન્ટવથં લીટલના 
શ્રયાસથી વ્યા * 112 5૦૮1૯૯5 રિતડાતદાતાતળત્તઢ 11 4106110 ' 

નામની મધ્યસ્થ સસ્થા સ્થપાયેલી, જેતા આશ્રયે પાછળષી દુનિયાના જદા 

જીદા દેરોમા રાખાઓ નીઠળી હતી. વતમ્પતિભાથી રો!ધખોળ કરીને 
ઔષધ બનાવવાની તેમંજ ૨ ગૌન પ્રકાર ને હીપ્તોટિક પ્રકિયા વડે રોમા 
સટાઠવાની તેમની લોકાપકારક પ્રશસ્તિ છેક પહેલા વિશ્વયુહ્ઠ સુધી ધમધોકાર 
ચાલતી હોવાનુ નોધાયું છે. 

(' 80૪૮1૦૪૩ ટતોદ ૦ રેટાદા૦ત કત દડ , ૪૦ 2%, 1918, 

૧પ ૮૫ 



૨૨૮ પ્રકરણ ચેદ્થુ 

આશાએ તેએ મુપ્ત સાધના કયે" જતા મશિવાલની અભેદ ફ્િલ- 
સડ્રીતે આ માન્યતાઓ અનુકૂળ હતી લિટને ઝેતોતીત! પાત્ર દારા 
જૂલિત કરેતો પરમ સ્વાર્પણુમય પ્રેમને મદેશ તેમને કેટલો બધો 

૪છ હતો! પકી * વાર્તા દાગ પરમ ચત્યતો! વિમ્તાર કરવા ઘંચ્છતાર ? 
અ] સુકમાતી લેખક ' ઝેતોની 'નું ' અતુકરણુ' કરવા પ્રેગય તેમા 

શુ આશ્રય? 

“ગુવામસિહ' મા આવતા મતથૅન્દ અતે ગુલાતરસિ'ઠ સુપ્ત 
વતૌષધિએ માથી તૈયાર ફરેનું' આત્મરસાયન પીતે અમર બનેલા 
અતે ઉચ્ચ મતોબળ વડે આકાશી સત્ત્વોને સ પક સાધીને ધારી 
સિદ્ધિ મેળવનારા મિદ્ધ પુરુષો છે બને પોતપોતાની રીતે પુરુષાથી* 
છે. મત્યેદ્ર સ'સારથી પર ગહેનામ, કેરળ જ્ઞાતતે( આશ્રય કરનાર: 
યોગી છે, તો કળા અને સૌદ્યતો પૂન્તરી ગુવામસિ હ %્રેમાળ 
શહાત્મા છે. મત્સયે' તિરત્તિમાં રત છે. તેતે સસારી સતુષ્યોર્નાં 
સુખ, દુ'ખ, રાગ, દ્વેધ કશુ સ્પશષ્તું નથી; પણુ તે કોઈ અધિકારી 
મનુષ્યને પોતાતે! ચિષ્ય ખતાવના ઉત્સુક છે, ચુલાબસિડતુ જીવત 
મ્રૃત્તિનિછ છે. તે મતુષ્ષ સમાજમા કરીને જે જે મળ્યુ તેતે પોતાના 
હુદષતી સાત્તિકતાતા બળે ઊચે લઈ જતો, મત્સ્યેશ્તી સાથે 
રહેનાર્તે! ભુદ્દિકારા સમૃદ્ધ ચતો ઉદયની રસવૃત્તિનુ બળ ખુદ્ધિળળ 

મપ્ત્તા કોઈ રીતે ઊતરતું નથી એમ મણિવાલની માફક 
શુલાબસિહ પણુ માનતો. 

આ મૃદુ સ્વભાવથી પ્રેરાઈને તે એફ વાર્ દિલ્હી શહેરની 
પ્રસિદ્ધ નટો અતે સૌદ્યમૂતિ માતે જાહેર નાટયપ્રયોગ વખતે 
શુપ્ત સમભાવ દ્દાગ મદદ કરે છે ને તે પછી એક કામાધ અમીરના 
પ'તમાથી બચાવે છે. પણુ તેનો પ્રેમ મ્રાકૂત મનુષ્યના જેવા 
વાસનામધી નથી. એ તો ત્રિકાળ્ઞાની મહામાનવ છે એટલે 
જ્વિષ્યતે! વિચાર કરીતે રમાતે લાલાજી નામના એક ચિત્રકાર બડે 



સાજણુયફાંતેઆ ર્ર્ક 

પરણી જવાની મલ્લાઠ આપે છે. લૉલાજીતે રમા માટે પ્રેમ છે, પણુ 
લોકલન્જાએ તે નરટીતે પરણુવા તૈયાર નથી. બીજી તરફ ૨મા 

શુલાબસિ"& તરફ ખે'ચાય છે. ગુલાભસિ'6 પોતાની સુપ્ત ચમત્કારિક 
શક્તિથી ગ્માના પાલ્ક ૬ૃહની મરણોન્મુખ પુત્રીતે સાછી ટરીતે, 
કાવતરાખાર અમીરતુ ઝેર હજમ કરી જઈને, જુગારી ગુ"ડાતે 
4નિમિષ માત્રથી વરા કરીને અતે થનાર અતનાવોની પ્રસંગોપાત્ત 
આગાડી કરીને સૌના ઉપ? અદ્ભુત પ્રભાવ પાડૅ છે. લાલાજી તેની 
આ શક્તિયી આક્ષોઈ ને સિટ્દિ મેળવવા ઉત્તે્નય છે, ગુલાબસિ હ 
તેતે સાધનસ પત્તિના કૂળરૂપે ઊગેલી સુમુક્ષુતા અને જણુવાની ઇચ્છા 
વગ્ચેતા તકાવત સમનવે છે. પણુ પચતત્ત્વતે કષજે કરવાની 
ક્ષાલાછતી ઇચ્છા ઉત્કટ ઘતી. એટલે ગુલામસિ'ક મત્સ્યે£્વતે આ 
નવા શિષ્યની ભલામણુ કરીતે પોતે રમા સાથે લગ્ન કરે છે. 
રાસીકુશિયતોમાં એક કિવાન એવો હતો કે ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલ 
શસીકુશિયનના દરમાં દૂરના વશજેતે પણુ ખરે વખતે , ોગ્ય 
શિખામંણુ ને માગદશન આપવા. લાલાજીતો પૂર્વજ આ * ગુપ્ત 
સ'ડળીને। સભ્ય હેતો એટલે મરયેન્દ્ર તેને પોતાના શિષ્ય તરીકે 
સ્વીકારે છે. એજ કારણે તેણે પેના કામાંધ અમીરને રમાને છેડી 
દવાનુ' સૂચવ્યું" હતુ. 

સુલાબશિહ રમાને પરણું તો છે, પણુ તે પોતાના અમૃતત્વને 

ભોગે. મતયેદ્ર રુાલાબસિ'હના આ પગવા પર હસે છે ને તેને ત્યાથી 
પાછા વળવાનુ' સૂચવે છે. ગુવામસિ'$ યથટૂના શન્તમામન્તે પોતાને 

ગ્રાપ્ત થયેલી ગુપ્ત વિદ્યાનાં અનત રહરયોતે સરી જતા જુએ છે. 
પણુ રમાના પ્રેમતે એકવાર સ્વીકાર્યા પછી છેઠ દઈ શકતો નથી. 

અન'ત તેજ સ્વરૂપ શિવ તેતે એના અને રમાતા પ્રેમતી અનુક્રમે 
રૈવી અતે માનુષી ભૂમિકાની વચ્ચે રહેલુ' અ'તર સમજાવે છે. 
ગુલાગશિઠ આત્મશક્તિ વડે રમાતી આત્માતે ઉંચે લાવવાતા 
ભગીરચ પ્રયત્ન કરે છે, પણુ સ્યૂળ ગ્રેમતી ભૂંમકાથી ઊચે 



એ ખે આત્માની એક્તા યઈ શકતી જ તથી. છેવ પ્રણુવકહાની 

ગેગ્ણાયી મ તાનરૂપ તૃતીય આત્મામાં બ'તે આત્માતી એકતા સાધવા 

ચુનાબસિઠ તત્પર થામ છે, ત્યારે પ્રેમ અતે માતુપી આત દમા સર્વ 
સિદિઓતો લય ઠરવા બદલ તેતે ઠૅપકો આપતું હેય તેમ આકાથી 
સત્ત્વ તેતે કહે છે” “ત્યારે તો છેનટ માણુસ જ યવા માટે તે 
માણુસ કરતા અધિક થવાની ઈચ્છા કરી હતી !?' તેતા ઉત્તઃમા આ. 
મહામાનવ કહે છે “ખેર ! મતુષ્ય જેનુ મધુર બીજુ શુ છે?” 

નવલકથાનો ખરો રોમાંચ અતે ગહસ્ય પણુ આ સિદ 
આચ્ક્ે પસદ કરેલા આ શુદ્ધ અતે ભવ્ય સ્વાપશુમય પ્રેમ- 
માગ*મા જ છે. મનતી ચ ચળતાતે કારણે સિદ્ધિ મેળવવાને બદલે 

ભયમ્ત્રૂપ ર્કતખીજનતા આક્રમણુતે। ભોગ બતેલ લાલાજી, ખદાની 

ચઢવણીથી અસમાન પ્રેમની ભૂમિકા ઉપર ચાલતા ગમા અતે 
શુનાગસિ હના ઘર્સૂત્રતે કાપી નાખવા તત્પર થાય છે ગુતાગસિહ 
ગયા છોડીને એક માસ થીનગર જાય છે તેને લાભ લઈ ને 2માતે 
ગુવાબસિઠઠ યહારાક્ષસ છે એવુ ભરમાવીને લાલાજી ત્તથા બદા 
દિલ્હી નસાડી લાવે છે રમા ખાળકના જન્મ પહેતાં પ્રેમ સિવાય 
કશુ સમજતી નહેતી, કરાતી દરકાર રાખતી નહે!તી, પણુ પછી 
બાળકની સલામતીના '્યાલે સુલાખસિ & પ્રત્યે તેતે સાશક કરી 
હતી દિલ્હોમાં એ વખતે રાજ્યપલટા થયો હોઈ ગ ધાધુધી હતી 
પૃથ્વારાજ સૌહાણુતે કેદ પકડીને રજપૂતો ઉપર કડપ ખેસાડવા. 
રાહખુદ્દીન ઘોરીએ સો માણુસોતે] શિર્ચ્છેદ કરવાનુ નકી કયુ 

હોય છે * ખ્દાના કાવતરાથી રમા તેમા ફસાય છે એટલામા 
ચુતાખસિ'ઠ ત્યા આવી પહદાચે છે તે લાલાજી પાસેથી રમાના સમા- 
ચાર મેળવીને લાલાઇને ભયમુક્ત કરે છે સે! કેદીએ! તી સાથે રમાતેદ 
શિમ્ચ્છેદ થવાને! હોય છે તે એક દિવસ મોડો કરાવવાતી ચરજે 

* આ વિગતને ઇતિહાસનો ટકો નથી, 
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ગુલાબસિ*હ પોતે મરવા તૈયાર થાય',છે. કેદખાનામાં એતે તેની 
પ્રેમિકાનુ* છેલ્લુ મિલન યાય છે, રમા પૂરો પથાતાપ વ્યક્ત કરે 
તે પહેલાં મહાત્મા ચુલાયસિ'હે તેતે માફી બક્ષો દીધી હતી, ત્યાં 
તેસે રમાતે પ્રત્યેક મત્યભાવતે અમર્ બતાવતી અતે સવષત્ર 
પરમાત્માતે જ દેખી જ્ઞાન નિપજાવતી શ્રેહ્દોનુ' રહસ્ય સશમશાવ્યુ' 

અને શદ્દ પ્રેમાનદથી એને એવી તો નવરાવી દીધી કે સુખી ગૃદ- 
જીવનનાં સ્વપ્માં સેવતી એ પ્રાકૃત નારી નિદ્દાધીત થઈ ગઈ, અતે 

બીજી જ પળે ગુલામસિ'હે વધસ્થાન ભણી વિદાય લીધી. પછી તો 
ચોડાજ કલાકમાં ર્માએ પણુ, ચુક્ષાબસિ'ઠતા દિવ્યાંશી બાળકને 
ઈશગ્ને રારણે મૂકીને, કેદખાનામાં જ પ્રેમસમાધિ લીધી. ન 

આમ, કષા નલવકયા ઉચ્ચ ભૂમિકાની તત્તવચર્ચા દારા મત્ત્વ* 
શાળી વિચારસામપ્રી પીરસવા ઉપર્રાત ઉત્તમ વાર્તાર્સ પણુ પૂર્ 
પાડે છે. જાન અતે પ્રેમના ખે કિનારાતી વચ્ચે મ'& મદ પણુ 
અસ્ખલિત વહી જતો શાંત વસ્તુપ્રવાહ; એક એક ગુખુના પ્રતિરૂપ 
તરીકે કામ કરવા છતાં જત'તતોતી સ્પષ્ટ પ્રતીતિ કરાવતાં પાત્રો; 
સ્થૂળ માતુષી જગતનો પેલી પાર્ રછૅલા પણુ તેની સાથે ચ્યૉત રિક 
સ'ભ'ધ ધરાવતા સૂટ્મ આકાશી સત્ત્વાની ગૂઢ દુનિયામાં ડોકિયુ* 
કરવાતે અખ્યાત્મશકિત તે આયુર્વિવ્રાના ઉપાસકોને ખેરાક પૂરો 
પાડતી વિચારપ્રેરક સામપ્રી અતે વાર્તાતી ગ્રૂથણીન! ત'તુએ ત'તુને 
ભાષાપ્રભુત્વ તયા ચિ'તનભળે કરીતે અધી અધ મણિલાલના 
કતૃ'ત્વતી સબળ ખાતરી કરાવતુ* તેનુ' હિન્દી વેજ્ત “ ગુલાબસિ'હ 'ને 
આપણા નવલકફથાસાહિત્યમાં વિશિષ્ટ સ્થાન , અપાવે છે, 
જુલાબસિ'હ'ના સમાન્તર ગાળામાં જ “ સરસ્વતીગ'દ્ર'ની રચના 

થતી હતી. આપણે ત્યાં નવલકથા ઉદયોન્મુખ અવરથાર્માં દતી 
તયારથી જ “સરસ્વતીચ'' અને “ મુલાબસિ'ઠ' જેવી મિણ તે પથ્ય 
શુાવતો ખોરાક પૂરા પાડતી ચિંતનાત્મક નવલેઃ સાંપડી તેતે 
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આપણું સદૂભાગ્ય ગણુવુ* ન્તેઇએ. સરતા ૨જનતે લક્ષતી, જીવનની 

સપાટી ઉપર જ ઘણુંખરું કરીને કેવળ સ્થૂળ વૃત્તિઓને ઉત્તેજતી 
ત્રસ'ગપ્રધાન નવલકથાએના આધુનિક સમયમાં પણુ ઉચ્ય પ્રતિની 

_ નવલ માટે ઘણુ'ખરું આપણે એ સાનમાગી' કૃતિએ ત્તરક આંગળી 
ચીંધધી [પડે છે, આ ૬ૃછ્િએ, * સરસ્વતીચ''તી સાથે ગુલાબ- 
સિંહનું પણુ આપણા સાહિત્યમાં મદત્તતું' સ્થાન ગણાવુ' જઇએ, 
તળી, ચુમવિધાતી નવલકથા તરીકે પણુ એ કૃતિ અપૂર્વ છે, શ્રેય- 

સ્સાધક અધિકારી વર્ગના '“વિશ્વવ'દ્' છેટાલાલ મારતરફૂત 
*સ્ગિતીકુમારી ' સિવાય આ વિષયની ભાગ્યે જ બીજ ક્રેઈ 
નવલકચા ગુજરાતીમાં ભળા આવરો. આપ, બ્રધી રીતે વિચાર 
કરીએ તો! જણાશે કે “ ગુલાબસિ હ' દ્વારા મણિલાથે કેવળ પોતાના 
જ્પેયતે જ સાપ્યુ' નથી, પણુ ગુજરાતી માહિત્યમાં એક સમર્ય 
ભાષાંતરકૃતિ અને અનોખી નવલકથાને! પણુ .ઉમેરે કર્યો ષ્ટ 

“સઝ *શાર્' જીવતચરિત ? 

 મુલાબસિ'૯? પૃરે। કર્યો પછી “ સુદશ'ત'કારે એક મૌલિક 
નવલકયા લખવાને! પ્રયત્ન કરેલો. ૧૮૬૯ ના નનન્યુઆરિયી તેમણે 

“સુદ્શ્ન'માં * મારૂ જીવનચરિત' 1 નામની વાર્તા આપવી” શર્ 
કરી હતી. ૧૮૯૭ ના સપ્ટે'બર સુધીમાં તેનાં સાત પ્રકરણ! પ્રગટ 
શયાં હતાં, પણુ તે પછી એ વાર્તા મણિલાલે કદી પૂરી કરી જ 
નહિ! ' સારૂ' જવનચરિત ' એટલે એક સિદ સ'્યાશીના પૂર્વાશ્રમની 
ખડ ડક: 
* 'ગુલાબસિ'હ ' ઉપરથી *ગ્રતાપલટ્મી' નામે નાટક સુંબઈ ગુનરાતી 

નાટક મળ માટે થી પૂલાણીએ ૬૯૧૫નો આસપાસમ( શરખ્યું દું. 
નાટક મડળીએ તે નાટક એ વખતે બજવ્યુ' હતુ' પણુ તે “ખાસ લોક- 
પ્રિય નીવડયુ* ન હતુ" એમ શ્રી જયશ'કરતુ' કહેડું ૨, * 

ન જીઓ સુ*ગ., પં. ૭૦૨-૭૩૫ * ક 
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થા. “ગુલાગસિહ 'તુ' સમમ્ણુ કરાવે તેવો થોડે।ક સિહત ચમરકાર 

અહી' પણુ આવે છે, આ અધૂરી રહેની વાર્તાનું અવલોકન કરતા 
જણાય છે કે તેમાં નના અને જૂના વિચારતો સ ધષ" બતાવવાની 
સૃણિલાલની ચોજના દરો, અપ્યાત્મજવન, દેશી રાન્યની “ખટપટ 
અને સસકાલીન સમાજના વિધડાવિવાહે જેવા બળતા પ્રશ્નને ડેન્દ્રમા 

ર્ાખીતે વાર્તાતી ગૂયણી કગ્વાતો તેમને! પ્રયત્ન દેખાઈ આવે છે, 
હરસુખરાય. નામના ગ્રાચીનમતાનુયાયી કારભારી અને સુંદરલાલ 

નામના સુધારક વકીલનાં કુટુ મચિત્રો “ સરરવતીચ દ 'ના પહેલા ખે 
ભાગના તેમના પર પડૅતા આછા સરકા? દેખાડે છે તેમ લેખકનો 

પોતાના ધામિકક અતે સામાન્ત્કિ મતશ્યોતો પ્રચાર કરવાને 
રૈતુ પણુ ઉધાડે પાડે છે. ટ્ર'કમાં, આ નિગ ધાત્મક રૌલીતી વાર્તાની 

માહિલ્યિક ગુણુવત્તા નહિ જેવી જ છે, મણિનાલતે એની પ્રતીતિ ચઈ 
હુમે એટલે જ કદાચ તેમણે વાર્તાતે આગળ ચલાવવાનો પ્રયત્ત 
ભાડી વાળ્યો હરી, 

#*“આપત્મચર્ત્રિ' 

મણિલાલના જીવન અતે વ્યકિતત્વવિષયક માહિતીનો મોરા 
આધા, તેમંતુ આત્મચર્ત્રિ છે દુર્ભાગ્યે આન્ટે એ કૃતિ 
અપ્રગટ છે પણુ એ લખાયેની છે,અતે મણિલાલના ચરિત્રનિક્પણુમાં 
તેતે છૂટથી ઉપયોમ થયેલો છે. તા અહી' રુજમતી આત્મકથા- 
સાહિત્યમાં તેતા ર્થાત વિશે વિચાર કરવે। અયોગ્ય નહિ ક્ષેખાય, 

એતિહાસિક દષ્ટિએ ન્તેઈએ તે! ગજરાતીમાં સોથી પહેલુ" 
આતમશ્તાત લખનાર ફુર્ગારામ મહેતા છે, તેમણે કાખેધી નવેક 
વરસની (૧૮૪૩-૧૮૫૨) પોતાની રૈન'દ્ની નોધમાંથી સચવાઈ 
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રફેલ પહેલાં બે વરસતી રેજતીશી મહીપતરામે ' દુ્્રાચમથરિત્ર'માં 
યથાતથ ઉતારેલી છે. માન ધન સભ્રાતી પ્રવૃત્તિના ખડિત પણુ 

_ મમાણુભૂત ઇતિડાસ ચાપવ્ય ઉપરાંત એ નોધેો શાંત, સરળ, સાચુકવા 
અતે ક'ઈકે ઉદ્દામ વિચારખ્વેણી ધરાવતા દુર્ગારામતી મતોમૂ્તિ' પ્રગટ 
કરે છે. પણુ તેમાંથી $ુર્મારમતા અ ગત જીવતનતો થોડે] જ ચિતાર 
મળે છે, આ દષ્ટિએ, દુર્ગારામની રોજનીશી રીતસરતા આત્મચસ્ત્ર 
કરતાં તેતી સામત્રીરૂપ વિગેષ ગાય. 

સળગ, પહતિસરનું આત્મદત્તાત લખવાનો પહેલે સભાત 
ગ્રયત્ત કરતાર્ તો નમદ જ. “ મારી હકીકત ' લખવા પાછળ 
તતા ઉદ્દેશ આત્મનિરીક્ષણુ કરતા , વધારે તો પથિમતી 
માકક ગૂજમતમાં આત્મકથા લખવાતી પ્રથા ચાલુ કરે તેવા 

નમૂતો પૂરો પાડવાતો હતો, પણુ તેતી અથવા તેતી પછી 
પચીસેક વષે? લખાયેવી મણિલાધનતી આત્મફયા પમટ યામ તે 
પહેલા (૧૯૨૬ મા) ગાધીજીતી આત્મકયાએ ગ્રસિદ્ધ યઈ તે એ કામ 
ફયું'! ખા૪ી, * મારરી હફીકત ' માં નર્મદની નમૂતેદાર આત્મકથા 
કાપવાની હૉંચ અતે,જહેમત દેખાઈ આવે છે. નિખાલસ સહ્મકથન 
વિવિધરગી જવનસામમ્રી અને તેતી રજુઆતમાં સરુચિતા ભગ 
ચવા દઈતે પણુ સધાતી પ્રમાણુભૂતતા “ મારી ઇ?ીકત 'તા આત્મકયા 
લેખે મુખ્ય ગુજ છે. ભહ'પ્રેમતે વશ થઈને એ કયાંક પોતની 
સોણટાઈના પ્રસ ગાતું” કેક બડાશથી વણુ'ત કરતે જણાય છે, પોતાની 
સાથે સ'કળાધેલી અન્ય ગ્યકિતઓતે હાનિ પહોંચે તે દહેશતે એલે 
પાતાના ગ્રેમજીવનતે] આત્મકયામાં અહડતે। સ્પર્શ કરીતે જ પતાવી 
દીધુ' છે, મરિણામે તેતી લાલાધતું પાસ્ર' એમાં ઉઠાવ લઈ ચકકું 
નથી, વળી આ આતમકયા ટાંચણુરૂ્પે લખાયેલી છે, વ્યવસ્થિત, 

સળગમૂઝી, પ્રતી રૈલીરેદ અતે ગ્રસ્ત વિવિરતેર સગાં 
લમભમ મ્મભાવ છે. 



સાહિત્યકૃતિઓ * રક્ષ 

આ અપૂણુતાઓનુ' નિત્રારણુ ગાંધીજીતી સાત્મકંથાર્મા થયેલુ” 
છે. ગાધીજીને। પણુ આત્મચસ્ત્રિકાર તરીકે સૌથી મેરે] ચુણુ સત્મ- 
કચન છે, પણ્ પુરોગામીઓ કરતા તેમની સત્યભક્તિ અનેકેગણી 
દૃઢ અતે ઊ'ડી છે. સત્યતે વિકૃત કરવાને, હાંકવાતે! કે તેતુ' અપૂણુ* 
યા એકાગી દશન કરાવવાતો અપરાધ અન્તણૃપણે પણુ ન થઈ ભાય 
તેની તકેદારી એમણે જેટલી રાખી છે તેટલી ગુજરાતના તો જી, 
દુનિયાના ખીજા કોઈ આત્મચરિત્રકારે પણુ રાખી હરો કે કેમ એ 
પ્રશ્ન છે. નિજ કથા કહેતાં કહેતાં પોતાના દોષો અને વિકારોતુ 
નિદ્ય તટસ્થતાપૂવક આલેખન કરીતે આત્મમ'થત અતુભવવામાં, 
અતે છેવટે આન્મનિભજસ'તા દ્વારા પશ્ચાત્તાપતી ઉત્ર પાવક જવાલાવું 

પાત કરવામાં ગાંધીજીએ દાખવેલુ' મામથ્ય અપૂવપ છે, તેમની આ 
સફળતાની ચાવી પોતે સઠજ્પણે જમાત્મસાત્ કરેલી વિતમ્રતા છે. 
સત્યતે આંચ પહોંચાડયા વગર સમરત જવનવસ્તુમાંથી પોતાના 
સત્યના પ્રયોગો જ રજ્ કરવાના એમતા ઉદ્દેશને માફક આવે* તેવા 

પ્રસગે પમ'દ કરવાની ગાધાજતી વિવેકષુદ્ધિ હરકોઈ ચર્ત્રિકારને 
ઘે લેવા નેવી છે. સુર્ચિતે! ૯*ગ કર્યા વિના સત્ય-ઉચ્ચાર્ણુ 
કરવાની જે કુશળતા ગાધીજછીતી સંયમશીવ લેખિતીમાં છે તે નથી 
નપ્ષ્દ્મા કે નધી મણિવાલમાં. તત્તતઃ સત્ય કલાથી વિમુખ છેં 

નથી તેવી ઉત્તમ પ્રતીતિ ગાંધીજની આત્મકયા કરાવે છે. આત્મકથા 
એટ્લે સત્યસ્તરૂપ પરેમાત્માવુ દશ5ત કરવા ઝ ખતા માનવ આતદમાતી 
વિકાસમાત્રાની પ્રશાણુભૂત રસકથા એવી વિશાળ પૌરસ્ત્ય દષ્ટિએ 
ઘડેલી તવીન વ્યાખ્યાતે ગાંધીજના આ “સતના પ્રયોગો? સવથા 
ચરિતાર્થ કરી મતાવે છે. આ આંતરિક ગુણુસ"પત્તિત્તે કારે તે! તે 
ભારતની જ નહિ, દુનિયાભરની શ્રેષ્ઠ આત્મકથાઓમાં રથાન પામી છે. 

ગુજરાતી આત્મકધાના વિકાસમાં પૃણ્તિલાલના આત્મચરિતરનુ” 
દ્થાન “ સારી હકળકત' અતે 'સત્યન/ ઝરેગે? “જી વચમાં છે, તેમાં 



૨૩૬ પ્રકરણ ચોછુ' 

પહેલાં અટ્રાવીસ વષનો હેવાલ સળ'ગ કથારૂપે, તો છેલ્લાં નજેક 

વરસતી હકીકત છૂટક તેંધરૂપે છે. ખ'તેમાં મણિલાલની ઉત્કટ 
અને પ્રવાહી કયનરોલી ધ્યાન ખે'ચ્યા વિના રહેતી તથી. એનું કલક 
જીત્રનનાં સવ પાસાંને આવરી લે તેટલુ' વિરતૃત છે અને તેતો પટ 

પરસ્પર વિરોધી ભાત પાડતી સ'ખ્યાબ'ધ નાતી મોટી વિગતોથી 
બરથકે છે. 

નિભીષ્ક સહલકથત મશિલાલતે! પણુ મુદાલેખ હતે!. કોઈ પરમ 

વિશ્વાસપાત્ર મિત્રની સમક્ષ હધય ખોલતા હોય એટલી મનતી બને 
કલમની એે।ફળાશ રાખીને તેમણે સ્વાનુભવકથત કરેલું છે, આથી વો 
તેમતી આ વીતકકયાએ રુર્સોનાં “0૦૩૪1૦83015 તું સ્મરણુ 

કરાવે તેવી કેક્યતનું ર૫ ધારણુ કયું” છે. મણિલાલતે સમજવા 
માટે તેમના જવનમાં પરસ્પર વિરૂદ્ઠ દિશામાં ફરેલી પેમ અતે 
ધમની ચાવીએ છે. ઉસયની પ્રક્રિયા સમળતવતાં તેમણે સ્વદોષ- 
નિરૂપણુ જેટલા વિસ્તારથી કયું” છે તેટલા વિસ્તારથી નિજગુષુકયન 
કરેલુ” નથી. દેચમાં તેમજ પરદેશમાં લેખક ને ચિ'તક તરીકે તેમને 
મળેલી ખ્યાતિતો એમાં વિગતરૂપે ટૂ'કા ઉલ્લેખ છે, ત્યારે પોતાના 
જ્િન્સી આચરણ અને પ્રેમપ્રસગાતું' તેમણે જાણે કે પારાયણુ કયું” 
છે! પ્રેમ અતે ધર્મતોા અભેદ ગ્રમોધતાર આ * અભેદમા્મ- 

પ્રવાસી ' તું” આંતર જવન એ ખે ભાવનાઓના વિલક્ષણુ વિરોધથી 
વું વિષમય બની રહ્યુ' હતુ તેતો ફરૃણુ ઇતિઠાસ આપણુને આ 
મબૂલતોમાંથી મલે છે. મિત્રે, ઝૂટુખીએ અને પ્રેમપાસ્રા' વિરો 
કાઢેલા ઉદ્ગાર 3" અ'રો આવેરાજ-ય ફોઈ સત્યમ હફીકતને 
ક્વચિત્ અ'ગત શાગદ્દેયથી મલિન કરે છે, પણુ તેની પાછળ પષુ 
સવેદનની સસ્ચાઈને રણકો તો સ'ભળાય છે. એક રીતે, ઝડપથી 
પલટા ખાતી તેમની મતે[કૃત્તિતું જ એમાં મતિબિ'બ પડજું છે એમ 
તેમાં એક જ વ્યક્તિતે વિશે બજાવતા પરસ્પર વિરુદ્ધ ભાવના 
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અભિપ્રાયો બતાવી આપે છે, 

આત્મકથામાં આંતર જીવનતું' આમ પ્રતિનિ'મ પાડીને 
મણિલાલ આત્મનિરીક્ષણુ કરવા મથ્યા છે. વડી ગયેલા જવતષવાઇને 

અવલેક#ીતે આગળ વધવાની તેમની યોજતાઓ અતે મહત્ત્વાકાંક્ષા 
એવું એમાં મૂકેલુ' ચિત્ર તેમની લેખનાદ્ત્રિદઈત્તિ પર મહત્વને 
ત્રકારા પાડે છે. પલૃ સૌથી વિશેષ મહત્ત્તનુ' તો તેમાં પ્રતીત યતું 
સણિલાલનુ' મ'યન છે. અ'તમુખ *ૃત્તિ કેળવીતે આરમપૃયક્કર 
કરવાનો તે આત્મતિરસ્કાર દ્રારા આત્મવિકાસ સાધવાતે! તપતો 
યત્ન પછી આવનાર ગાંધીજીતી આત્મકથાનતી જાણુ કે આગાહી 
કરે છે. ગાંધીજી આત્મકયા સત્યદ્શત દારા સતત ઊખ્વ* ગમત 

કરતા સ'ત-આત્માતુ' સ્વચ્છ પ્રતિનિ'ભ ઝીલે છે, ત્યાર મણિલાલની 
“આતમજીવતી' લેખક, ચિ'તક, પ'ડિત અતે અપ્યાત્મપ્રેમી લે[ક- 
શિક્ષક તરીકે ન્નડેર્ ખ્યાતિ પામનાર જીવનવીરે વ્યાધિ, સોબત ને 
અતૃપ્ત પ્રેમૃત્તિતે કારણે અદમ્ય બતેલી પ્રકૃતિની સામે જિ'દગીભર 
ચ્લાવેલા યુદ્ધની દ્ારૂણુ કથા કહે છે. કવિ અને પ'ડિત ઉપરાંત, 
ભાનવ વ્યકિત તરીકેનુ' મણિલાલનુ' ધડતર આમ અહી' યથાય* 
સમન્નય છે તે જ આત્મકયા તરીકે આ કૃતિતુ' મોટામાં મોડુ” 
સાર્ષકપ છે. 

વ્યક્તિના નૈતિક અધ*પાતમાં તેની અગત નબળાઈએ। ઉપરાત 
કળવણી, સમાજ, કુટુ'ન અતે બીજ બાલ આવરશે। કેવા મહત્ત્વને 
ભાગ ભ્રજવે છે તેનુ નિદ્શત પણુ આ આત્મકથા કરે છે, આજયી 

પોણે!સો વષ* પહેલાંના ગુજરાતની ધામિ*ક, સાંસારિક, આથિ'ક અને 
શિક્ષણુવિષષક સ્થિતિનો ઝાંખા પણુ વાસ્તવિક ચિતાર આપણુને 
એમાંથી મળે છે. સ'ખ્યાબ'ધ મિત્રે, પરિચિતો! અતે અન્ય સમ” 
કાલીનો વિશે એમાં મૂડેલી માહિતી અસુક અ'રો ચોકાવનારી છતાં 
અભ્યાસદૃદિએ ઉપયોગી નીવડૅ તેવી છે. ચુજરાતના એક સમય” 



૨૩૮ પ્રકરણ ચોથુ” 

ગઘસ્વામીને હાથે લખાયેલુ આ આત;મજત્તાત્, આમ, તેના લેખકનું 
ખાલ્યાભ્ય તર સ્વરપદશન કરાવવા સાથે સમાજરાઅ અને મતો 

શં; વિજ્ઞાનના અભ્યાસને ઉપકારક સામશ્રી પૂરી પાડે છે એ જેતા, એ 

સાહિત્યપ્રકારતા સ્મરણીય સીમાસ્તભ રૂપે એતી ગણુના અવરષ 
શવી ધરે છે. 

નિખ'ધેા 
મણિલાલે સૌથી વિશેષ નિગ'ધતુ ખેડાણુ કયું છે તેમ એસતા 

લેખસમૂઠ ૫૨ ઉડતી નજર નાખતા તરત દેખાઈ આવે તતેમને 
સ્વાભાવિક રીતે જ હાય બેઠેલો સાહિસપ્રકાર નિબ ધ છે. લે।ક* 
શિક્ષણના ઉદ્દેશને વરેલે! કલમસેવક ધણુ*'ખરુ પત્રકાર અને તેધી 
અનાયાસે નિબધકાર પણુ દોમ છે. વિચાર્તુ વ્યવરિષત, તાર્કિક 
ક્રમમાં સીધુ નિરૂપણુ કરીતે લે।કમાનસ કેળવવાની સુવિધા ગ શીર 
'નિખધમાં વિશેષ, એટલે પત્રકારતુ' મુખ્ય વાહન નિખધ ખતે તે 
રખાતું છેઈીઆપણે ત્યા પત્રકારત્વના વિકાસની સાથે, નિમધતા 
શ્વરૂપને। વિકાસ સ કળાયેલો છે તેનું કાગણુ પણુ એ જ છે પ્રજ્મા 
પોતાના નવીન વિચારનું આંદોલન પ્રસરાવવા તેમ અગ્રેજીતા જેવા 

સાહિત્યપ્રકાર દાખલ કરવાના ઉદ્દેથી નમ'દે ગુજરાતીમાં સૌપ્રથમ 

નિમધતુ ખેડાણુ કયું” એ જણીતી હજ્ીીકૃત છે વિવેચક નવવરામની 
ચેખનતપ્રદતિતુ પણુ એ જ મુખ્ય વાઢન રહ્યુ પછી આવનાર 

મણિલાવ, ગોવર્ધનરામ, નશસિ હરાવ, બળવતરાય, રમણુભાઈ, 
આનદશકર્ વગેરે ચિતનશીલ લેખકોએ. પણુ ગભીર, પેક 
નિમધની ર્થતાએ! દ્વારા જ ગુજરાતી ગવ્વનું ખેડાણુ કયુથ. પડિત 
યુગ તે વસ્તુત નિબ ધને] જ સુગ બની ર્લો, ગાધીજી, મશરૂવાળા, 
કાલેલકર આદિ છેલ્લી ત્રીશીના લેખકનું લેક શિક્ષસુ-કાયદ પણુ 
નિમધાકારી લેખો ૬1૨1 «૪ થયુ છે 

પત્રકાર્નાં નિબ્ ધો ચિરકાલીન સાહિત્યિક શુષુવત્તા ભાંગ્યે ૪ 
શરાવે એવા ગ્રહ આજકાતર્નાં ગજરાતી સામષિયા ન્તેતાં પુષિ 
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પામે છે પણુ મણિલાલ, ગોવર્ધનરામ, રમણુભાઈ., આન'દશ*કર, 
ડાકોર, ગાંધી, મશર્વાળા અને કાલેલકર જેવા લેખકો પત્રકાર 
હોવા છતાં તેમનાં લખાણોમાં વિથારની સ'પત્તિ અને ભાષાનુ* 
સત્ત એટલા મોટા ષમાષુર્મા છે કે આજે પણુ એ લેખો 
ગ્રચસ્થ ચઈતે અનેક વાંચકોને ચિતત-સામત્રો અને પથ્ય 
માગ*દર્શન પૂરાં પાડે છે. પ્રામાણિક મતભેદને કારણે ઊભા થચૅલા 
વિવાદોમાં અનેવર્ષારંભનતી તેમજ લે।કરતતવિષયક તાંધોમાં રહેલું પ્રાર્સગિક 
તત્તત બાદ કરતાં,[સુર્શન ગલાવલિ'તે પ્રત્મેક લેખ પ્રૌઢ ચિંતન 
અતે ગધરૌલીથી અ'કિત એવો વર્ત્તેઓછે અ'રે સુરેખ નિશ્'ધે છે. 
મણિલાલના વ્યક્તિત્વતો ખરો ઉન્મેષ તેમના નિબ'ધેો ખતાવે છે. 

# બાળવિલાસ'ના પાઠો તયા ' સુદર્શન ગઘાવલિ માંના લેખા 
અવુંકમે લુ તયા દીધ નિબ'ધતા સુ'દર તમૂત! છે. “ બાળવિલાસ ' 
નામ સૂચવે છે તેમ, તેમાંના પાઠો માષ્યમિક શાળાનાં ચારપાંચ 
ધોરણો ભશુલી કન્યાએ! માટે ખાંસ 'વૈયાર કર્યા હતા; જ્યારે 
“સુદાન ગધાવલિ માંના લેખો મોટી વયનાં નિજ્તાસુએને માટે 
લખામેલા હેતા, “ બાળકિલાસ 'માં ધર્મ અને નીતિતે જ ઉપદેશ” 
છે; “ સુદર્શન ગઘદ્યાવલિ 'માં ધમ*-તત્ત્તસાન, કેળવણી, સમાજસુધારો 
રાજ્યનીતિ, અર્થકારણુ, સાહિત્ય, સંગીત એમ લગભમ સધળા 
શદત્ત્તના વિષષોની તાસ્તિક પષે'વવણુ છે. કન્યા, પત્તી અતે 
માતાના ધમ'તે। સદણાંત બાધ “ બાળવિલાસ * માં છે, તેમ “ સુદ્શન 
ગદ્રોવલિ'તા “ ગૃદ' વિભાગમાં મૂકેલા લેખા પણું આધમ' સમન્નવે 
છે, પરતુ પહેલામાં વિસેવત? તાત્તિક ખાધ છે, લારે બીન ગ્રકારતા 
લેખોમાં વ્યાપક ભૂમિકા પર કુટુ'ભભાવંના એતે સમાજસુધારો 
વિસે સ૧સામાન્ય રૂપતી ચર્ચા છે, બેનાં વિવય, વિસ્તાર અતે 
ચર્ચાતા ફ્લકમાં ડેટલોય તફાવત છે, પણુ તેમની તિતધ તરીકેની 
ભાાંતર રચનામાં ફરક નથી. બન્તે મયમાંતા લેખો વ્યવસ્થિત રીલે. 
વિચારી શકતા એક જ માનસનાં સજક છે, એટલે નિ 1 



૨૪૦ પ્રકરણ ચોશુ. 

સણિવાનતો પશ્ચિય કરતી વખત બતેનેો એકમાથે વિચાર 
કરીએ તો એમા કશુ જ ખોડુ' તથી, 

શોપ્રથમ મણિલાલતું પોતાનું નિય ધવિષયક દદિય દુ નેઈ_ એ. 
“વિષયને અથ બાધી તૈતુ સ્તરૂપ આપવુ અતે તેનુ મમથ'ત 
બેચાર દરાતાથી અતે બેચાર શ્લોકયી કરવુ ' એ નિવધતી 

શ્રચલિત વ્યાખ્યા તેમતે માન્ય નથી. “ જેનુ વચતે વચત અનુભવતે! 
ગ્ર'થિ છે, જેતી વાકથર્ચના ચૂત્રમપ છે અતે જેતે ઉપદેચ ચમ'તે 

તુરત જ આધાત કરી ક્ષણુવાર તદાકારતા ઉપન્નવે છે''* તેન 

તેમને મતે ખરો નિબંધ છે તેમતી આ દદિ એમની નજર 
સમક્ષ બેકનત અતે ઈમર્સનતા તિયધો આધ્રરપે હોય એમ 
અતુમાત કરવા પ્રેરે છે એમતા તિયધે અને એમા પ્રયે।શળયેલી 
ગવરૈતી આ અતુમાતને સાધાર ઠરાવે એવા છે. મસ્િલાલતા 

તિમધાકારી લખાણો ધશે અગે ઊમિકાવ્યના જેવી ગચેટ 
સ્જતાત્મક છાપ પાડે છે તેનુ' કારણુ નિબ'ધવેખનતી પાછળ. 
રહેલી તેમતી આ ઉતૃજ ભાવતા છે ડં 

સ્મમાઉ નેય” તેમ, છવૃતના સધળ! ક્ષેત્રોને આવરી લેતા 
લેખા તેમણે લખ્યા છે. પ્રહેક મુપ્ય ક્ષેનની નાતીમીટી શાખામાં 

તેમની ૬ૃફ્ટિ ફરી વળે છે અતે તેમની ષુદ્ધિ તગાવમાહન કેરીને 
૬રેકનુ' રહસ્ય પામવા-પ્રમટ કરવા મઘે છે. પિદાન્ત તેમના સર્વ 
નિખધેનુ નિગમનસ્યાન છે. અભેદભાવનાતે જવનમાં યયાર્યુ 
ઘટવી બતૉવવા સારુ જીવનના થરે થરતે ઉખેળીને પ્રત્યેકતુ સ્વાર્સ્ય 
રૈધવાને તેમણુ કેવો] પરિશ્રમ લીધે છે તે તેમની ફિલસૂષ્ી અતે 
વિચારમ્રેણીતુ આગલાં પ્રકરણમાં કરેગુ” પૃથકરણુ બતાવી આપે છે. 

*સુ ૩,પ૫ ૯૭૫ 
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,આ લ્યે તેમતે ધર્મમાં વેદાન્તની સાથે સંવ* દરહતોતો, 
સમાજમાં ૬સુઘારે ', સિક્ષણ, અથ*કારણુ ઇત્યાદિના, રાન્્યમં 
મ૮૫મ ઉપશંત્ર કૈ*ક પ્રજસ્મિતાવાદ અતે શામ્યવાલ્તો તથા 
સાહિત્યમાં લક્ષિત અને લલ્િતેતર સવ અ'ગાને( તલસ્પશી અભ્યાસ 
કરવા પ્રેર્યા હતા આધી તેમના નિબ'ઘોમાં ભિન્ન ભિન્ત રુચિ 
અને અધિકારવાળા વૉચકેતૅ વિચારપ્રેરક નીવડે તેવી વિવિધ 
ભાતવાળી વિધેયમામગ્રી મળી રહે છે. 
થિ ગમે તે હોય, પણુ મણિવાલ એને આંયાસપૂવક 

ડ્વિચાર કરીતે નિબંધમાં કોઈ મુદ્દાની ચર્ચા કરતા હોય તેમ લાગતુ” 
નથી, તેમનું' માનસ સમહ અતે સ્વતત્ર છે, વિઠ્ત્તા, વિશાળ 
અતુભન અતે અવલેોકનની સ'પત્તિ તેમની પાસે એટલા બહેળા / 
પ્રમાણુમાં છે ક તેમતા કોઈ પણુ નિમધમાં વિષયમાં વિચારતી 
અપર્યાપ્તતા દેખાશે નહિ. તેમાં ઉટ્દેશનક્ષિતા છે. પણુ વિવિધ 
બાજુએથી ઉદ્દિણિ હેતુનુ' તેએ એવી ઝુતેઠથી પ્રતિપાદન ઝરે છે કે 
તેમાં પુનરુકિતદ્ોષ ભાગ્યે જ જણુામે. તેમાં કવચિત્ સ્તહેતુનો 
મીધો ઉપદેચ જણારે, પણુ કેઈ સ્થાને વિચારદામ્ત્રિતી છાપ 
તા નહિજ જણાય, ઉચ્ચ વિચારમામમ્રી એ મણિલાવતા નિબ'ધોતુ” 
મુખ્ય લક્ષણુ છે. 
“મની, નિગ'ધકાર “તરીકેની સજૂળતાનું' બીજી “ગ તે વિવષ- 
નિરૂપણુ, વિચારને ગ્રવાહ, ગ્રવાહતેમતા નિત્રધામાં કુદશ્તી રીતે જ અખડ 
જતા હોય છે. મિર્મલ-“ ક્ષમા 'ની માકક “માળવિલાસ'નાં બે પાતાં 

ન્ન 
1 નાને1, હોય કે “ પૂવ “અને પશ્ચિમ'તી જેમ * સુદ્શન 

મા 'તોં પથાસ પાના રોકે તેથલો મેટ હેય, પણુ વક્તવ્યતે 
પ્રવાહ કયાંય ખ'ડિત_કે સ્ખલિત થઈ ને સ ધાતા હોય એમ મ ભાગ્યે જ 

માલૂમ પડશે. એક મુદ્દામાંથી બીશ્ને તે તેમાંથી સીજે એ કમે 
સ્વાભાવિક રીતે જ તેમા વિષયચર્ચા આગળ વધતી હેૅ।ય છે. ગ'શૌર 
નિભ'ધતે ઘણ્ ખરું સામાન્ય અતે નરમિ'હરાવ તથા બળવ'તર(ષ --- 

ર 
૧૬ ર્ર 
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જેવા સમકાલ્ીનોાર્માં વારવાર દેખાતો વિધયાન્તર્દોષ _ -મણિવાલના 

વિપુલ નિત્રધસમૂહમાં બિલકુલ નહિ જડે, તેમતી દછિ ખ'ડન- 
મ'ડનમાં પરોવાયેલી હોમ ત્યારે પણુ તેઆ નિબ'ધના વિષષદોગ્ને 

સીધે! રાખી શકે છે, વિષયના બહિર*ગતુ' દર્શન કરાવતા જઈ ને 
ધામે ધીમે તેના અતર ગતું” નિરૂપણુ કરવાની તેમતી પદ્દતિ છે 

વળો પ્રત્યેક મુદ્દાની ચર્ચાતે વિરાદ કરવા માટે પોતાનાં વિશાળ 
વાચન, બહોળા અતુભવ અતે વ્યાવડઠારિક બુદ્દિતે બળે તેઓ 
વચ્ચે વચ્ચે ઉચિત દષાતા મૂકે છે. આને લીધે નિબ'ધતો વિષય 
ગમે તેટલે! અધરો હોય, તો પણુ તેમાની વિચારત્રેણી સુમાલ 
નીવડે છે અતે વાચક્ટ વિષયમાં પ્રવેશ મેળવીને ઝડપથી તેના હાર્દ 
સુધી પહેચી શષ્ટે છે. 

નિબ'ધોનતી સકળતામાં તત્તતતિર્ણાયક વિચારશક્તિ પછી 
ખીશ્ને મહત્ત્તતો ફાળે તેમતી ગવરોલીતો છે. નમતી સાકક મયિલાલે 
પણુ સ્વહેતુતે સાધવા સારુ વ્યાખ્યાતરીલીને ઉપયોગ કર્યો છે. 
સચ્ચાઈ, તિખાલસતા અતે સચોટતા એ બંતેતા ઉદ્બોધતાત્મક 
નિબધોતા સામાન્ય ચુણ છે. વાતચીતિયા ઢભની તળપદી ઉક્તિઓ 
અતે વાકય૩ટિઓતે સચોટ પ્રયોગ બનેગ કમો ક. પણુ તમની 
રૈવીમાં રહેલો લોગણીને ઉકળૉટ વિયારનાં પોત અતે નવસ્થાને 
હાનિ પહોચાડે છે. એમાં ઘણુ'ખરુ' શિષ્તા અતે સ્વસ્થતાતે। અભાવ 
હોય છે. ઉશિલાલની કથતરીતિ ઉષ્માયુકત હવા છતા પૂરેપૃરી 
શિષ્ટ સ્વસ્થ, વ્યવરિથિત અતે વિચારપ્રધાન હેય છે. નમતા 
નિખધેો મુખ્યત્વે કથતપરાયણુ અને વિચારપરાયણુ છે. ત્યારે મણિ- 
લાલના ખહુશઃ વિચારપરાયષ્તુ જ છે. બન્તે એકતી એક વાતું” 
પુનઃ પુનઃ ઉચ્ચારણુ કરતા જણાય છે. પણુ બેમાં ફેર એ કે નમદ 

તેમ કરતાં કેવળ વિષયની સપાટી ઉપર કરતો દેખાય છે, ત્યારે 
મણિલાલ વકતવ્યને બુષ્દપિરઃસર નિરૃપીતે વિષયની વિવિધ બાજુ" 
આવું રદ્યન કરાવે છાપી નર્મલ્તા કરતાં ્માયુલાલના 

--ન્--------4 ઝર. નોમ “સ 
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વ્યાખ્યાનરેલીતા નિમ ધો જ્શિવ ઊડા, વ્યડરિથિત, શિષે, સ્વસ્ય, 
રુચિકર અને વિચારપ્રેરક હોવાથી ધારી અસર ઉપજાવે છે. 

તત્તચર્ચૌ અતે મિટ્દાતંપ્રરપણુતે પ્રસ ગે. મણિવાલતી સેવી 

ઊડી પર્યેષકતા ધારણુ કરે છે નમદના ' ધ્મવિચાર 'માના લેખા 
કમ્તા મણિતાગતા તે વિષષતા નિમધોમાં પકવતા, પ્રૌહિ અતે 
શાસ્ઞાન વિશેષ ઝે વ્ષિયનુ સચે।ટ ઉદ્ધાટન, તેના અ ગ-પ્રત્ય ગનુ 

ગીણુવગભયુષે પૃથષ્કરણુ અતે એક સર્વસામાન્ય સત્ય કે ભાવના 

વડે સવ અગ ઉપાગોનું પરસ્પર દઢ સ યોજત કરીતે અતે કેવના- 
દૈતનુ' પ્રતિપાદન એ એમના નિરૂપણુતી સામાન્ન વિંચિદ્ૃતા ગણાય 

વિશદતા, ભ્યવરિયિતતા, ગૌરવ અને તત્તતનિદ એ મણિલાનતી આ 
પ્રકારની શૈલીના ખાસ ચુણ! છે ધર્મ-તત્તત-વિષયક નિકધેમા 
તમતુ વ્યુત્પન્ન પર્યાડેત્ય પ્રતીત થાય છે પણુ એ પર્પડેત્ય વિચારતા 
આલ ઉપકરણ રૂપે નદિ આવત્તા વિચારતી સાથે એકરસ થઈ તે આવે છે, 
તેથી તૈનુ 1ન્દ્રવતી* વિષયથી અલગ એવુ અરિતત્વ ભાગ્યે જ તક્ષમાં 

આવે છે વિવાદાત્મ લેખોમાં તેમને! તક'તો અક્ોડો કયાક ઢીતે 
પડેને દેખાય છે પણુ એક ૬૨ એ પ્રકારના નિબ તોશે રાસ્્રીય ચર્થા 
અને તત્તત્િચાર સારુ ગુજરાતી બાવાને પતરાની ભાપી એ એક 
મે. કાયદે છે 

તત્તતનિઇ ચિતક અતે પ્રભાવશાળી ગઘકાર સહેજે સારે। નિંગ ધ 
કાર થઈશકે એ દષિએ મણિનાતતે નિગ ધકાર તરીક સફનતા મળે 

તેમાં નવાઈ નથી પણુ ભૂલવુ* ન જેઈએ ૪ નિગ ધકાર મણિનાગ એટલે 
થિતન અતે ગઘતે! સરવાળા જ નથી, તેથી ૨ૈ'ક વિશેષ છે તેમની 
ખરી ખુખી વિચારનુ નિવઠન કરતા ગઘ્પ્રવાઠને સનિયોજિત 
સાહિત્યિક આકૃતિમાં નિશદ્દ કરવામાં રહેની છે તેમતી આ વિશિષ્ટતા 
મથિતાતતે આદશ નિબધકાર બતાવે છે તેમતે સહજસિટ્ટ એવી 
આ ઢલારદદિએ જ તૅમના નિબધોતે નમના જેવા ખરમચડા : 
નરૃસિ હરાવના જેવા 1રથિત ખધવાળા થવા દીધા નધી, તેમની 
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“*-૨૪૪ ન ર ન કર્ણ  થોથુ' 

- ઉદાત્ત વિચાસ્તરેણિ નિબ'ધના મજબૂત ગ્રાખામાં પ 
સરિતાની પેકે તિબ”ધપણે વહી જય છે તે તેતે સ્વય'સપૂણું કલા- 
સ્વ3પ બક્ષે છે.ડે “ બાળવિલાસ' માંથી #સદ્જત્તિ”, “રાંતિ', 

“ સ્પર્ધા ', “ ક્ષમા ' અતે “ પ્રસન્તતા ? જેવા પાઠેને અને ' સુદર્શન 

? ,ગદ્રાવરલિ 'માંથી “ બાવો બોલ્યા તે સત્ય', 'તત્તાનતો પડ દેવેશ, 
““આતંમસાન, “નિરૃત્તિમા*?, ' ધમજમેોધ ', “ અદ્દૈતજીવન ', 
“ઘર્' ૬ ઝૃટરથાથ્રમ ', “ જ્ઞાન”, “સુધારાતે। કમ ' “ તવીત અતે 
અ ત # “ સુધારા ', “ કત્રીશ્રર દલપતરામ ડાલાભાઈ સી. આઈ. 

? ઈત્યાદિ લેખાને અવુકમે લધુ અતે દીધ તિભ'ધતા કળામય 
મી તરીકે ગણાવી શકાય. ઉતસમગ્રને મોરી ફળે માપી લેતા 
બહુવિધ વિષયો, તે વિષયેતો સ્વય'સ્જૂરિત ,વિચાર કરતી તેજસ્વી 
ખુદ્ધિશકિત, વેતું સીઘેસીધુ-વિષયાન્તર વિના-રહસ્યદશત ફરાવતી, 
ચૅતનથી ધમકતી ભાષાશેલી અતે તેના * અગ-પ્રત્'ગતે સહજ 
સાંકળી લેતી અશિથિલ નિયોજન-પદ્દિ તિગભ'ધકાર મણિલાલતા 
ગુણો છે. થ્રી વિશ્વવાય ભટ્ટે ' સદ્શત ગવાવલિ ?તે “ ગુજરાતી 
સાહિસતી સર્વોત્તમ નિબ'ધભ'ા? ” ગણેલ છે અતે મણિલાલતે 
અર્વાચીન યુગના* ત્રણુ શ્રેષ્ઠ નિબ'ધકારોમાં અશ્રર્યાન આપ્યુ છ્ે* 

તે સર્વા'શે ઉચિત છે.] 1 

વિવેચનલેખા ન 
સાહિયવિવેચન મણિલાલની મુખ્ય પ્રરૃત્તિ નડેતી, ખી”' અતેક 

કામોની માફ્ઝ#વિવેચત પષ્યુ તેમશે પત્રકાર તરીકેતી ફરજ ળજાવવાતે 
અગેકયુ” હત્', આમ છતાં, તેમની એ દિશાની સેવા પણુ મૂલ્યવાન 
નીવડી છ. ણ. કમરે. નવલામ કરતાં વધારે વિદ્દાન, ઉદાર, 
અપક્ષ અને રાસઔય વિવેચક ગણ્યા છે તેતે અમુક અ'રો અતિશયેાક્તિ 
માતે! તો] પણુ મણિલાલતુ' વિવેચતકાય સ'ગીન હંતુ' એટલુ” તો એ 

૪” જાઓ * નિઠષરેખા ', પૃ.“૧૬૦૭ _ ટૂ 
“4 જાએ! “ વિવિધ વ્યાખ્યાને! ', પુ. ૨ «પૂ. ૬૩ 

* 
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અભિપ્રાય પરથી અવશ્ય ફ્લિતચાય. ગ્ર'યસમીક્ષા તેમની વિવેચન” 
પ્રવૃત્તિ છુખ્ય અગ છુ.) નતવરામના જેટલી નિષ્ઠા અતે 
નિયમિતતાથી તેમણે પૂરા તેર વરમ સુધી એકધારુ* ગ્ર થસમીક્ષાનુ* 
કાય* કયું હતુ. આથી તો “ સુદશત ગઘાવલિ *તા ત્રણુસે પાનામાં 
પ્થરાયેના વિવેચનાત્મક વખાણુમાથી બસો!દસ પાના ગ્ર યસમીક્ષાના 

વિભાગે રોક્યા છે શુદ્ધ સાહિત્ય-તત્ત્તતી પષે'"ષ્ણા કરતા તેમના* 
ગ્વત'ત્ર લેખા તો માડ છએક હશે આ અતાયદા લેખોના કરતા 

વિમેષ તો કાવ્ય નાટક, વાર્તા, રસ વગેરે વિવ્ષોતી તાત્તિક ચર્ચા 
તેમણે મ્રથાનલોક્નને અગે કરે] છે જિ મશિનાલની 
કાગ્યભાવતા -સાહિત્યવિષયક સિદ્ધાન્તો- ઉપસાવી આપવાતુ નિમિત્ત 
આમ ઘણુખરુ આજે ભુનાઈ ગયેલા અનેક પુસ્તકોના તેમણું કરેના 
અવલેોકતે। બન્યા છે. ન 

( માહિત્ય' અને “ વાફૂમય' શબ્દના ગ્રયેદમથી આજે આપણે 
તરલિત અતે લનિતેતમ રચનાઓને સેદ પાડીએ છીએ તેવે જે? 
મણિવાલે મસ્કૃત “સાહિત્ય' અને અગેછ “11૬૦403170? અ 
સખ્દો વચ્ચે પાડયો છે પશ્ચિમમાં જેમ સાહિત્યતત્તતના વિવેચનમાં 
૬06૫3, શખ્દ ગમત્ર મર્જનાત્મક સાહિત્યને પ્લેટા અને 

એરિ*1*વથી લાગુ પડાતો, આશ્યો છે, તેમ મસ્કૃતમા પણુ મૂળથી 

“કાભ્ય' શર્છ્દ આજે આપણે જેતે સાહિત્યવા કહીએ છીએ તેતે 
અતુતક્ષીને વપરાતો આવ્યો છે તેવી જ રીતે હાતમાં વપરાતા 

* ગ્રથકાર' શખ્દની પહેવા “કવિ' કે 'કવિ' રાખ્દનો સ ગ્કૃતમા 
પ્રયોગ થતો મૂછ “ કાવ્ય' અતે “કવિ? એ-શન્દો દારા સર્જનની 
પવિત્રતા અને અનન્યમાધામ્ણુતાને બોધ ચતો તે “સાહિત્મ' કે 
*ગ્રચકાર' રાખ્દોના પ્રયોગથી થતો નથી. તેમાય કુ ભટાર, સૂત્રકાર 
ઇત્યાદ્નિ સામ્યવાળા થ થકા? શબ્દ દે કેવ ત્ર સાહિત્યઞજ*નતને વેપાર- 

* સુ ગ," ડપ૩ હ 
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ધ'ધાની પ્રાકૃત કોટિ પર ઉતારી મડે છે એમ શણિલાલની ફરિયાદ 
છે, આ શખ્દયર્ચાની પાછળ સાહિત્યને પ્રતિભાજન્ય કળા તરીકે 

અતે મજતતે પવિત્ર, સ્વયસ્કુરિતિ નિઃસ્વાર્થ પ્રણત્તિ તરીકે 
એ)ળખાવવાતેો તેમતેો આગ્રહ છે. * 

શણિલાવને મતે કાવ્ય એટલે “ ભાવનામાં આત'દતા આત્માતે! 
એક ઉદ્ગાર' છે 1 તેએ કવિ અતે તત્ત્તૃતે સમાત ભૂમિકા ૫ર 
નૂછીતે કાવ્ય અતે તત્ત્તતો નિગૂઠ ચ'બધ્ યોજી બતાવે છે. વિશ્વમા 

અતુરયૂત બહમ જેમ વિશ્વતી પાર રહે છે તેમ કાવ્યતા “ જીવ' રૂપ 

રસ પજુ કાવ્યના પ્રતેક અગમાં રહી આરવાઘ ગને છે તે રકૂળની 
પાગ રહેલ મહ્મનુ' દશન પણુ કરાવે છે, ધર્મની માકક કાવ્યમાં 

પણુ તેમણે આનદ કે પમ્મ પુરુધાર્યતુ' મૂળ હૃદય જ ગણ્યું છે ક* 
શુદ્ધ ભાવનાના પ્રદેશમાં વિહગનાર હદય પોતાના રચેલા વિશ્વમા જ 
વિહાર કરે છે આવી રમદત્તિને છુદ્દિના તિય'ત્રણુતી આવર્યકતા 
નથી; કારણુ, એ કદી સક્મતે છોડી સ્ધૂલમાં પોતાતો આનદ 
શૈધતી તથી આવી શુદ્ધ રસવૃત્તિ અને તેતા બીજરૂપ લાગણી 
વચ્ચેનો તફાવત સમન્નવતાં મણિલાલે કાવ્ય રચનારાઓ દા, ગાળે 
ઇત્યાદિ કૃત્રિમ માદક પદા્થૌથી લાગણીની તીત્રતા પ્રાપ્ત કરવાતે! 

પ્રયત્ન કરે છે તેતો ખુલાસો! કયે છકેતેઓ કહે છેઃ 

"ર્સરૃત્તિ ન્યારે કેવલ બીજરૂપે એટલે તીત્ર લાગણીરપે જ 
હોય છે ત્યાર, જૂલ થવાથી, તે સ્પૂલમાં તૃપ્તિ શોધે છે. તીત 
લાગણીથી થતા રકતપ્રક્ષોભની ચાંતિ સ્થૂળ વ્યવહારમાંથી કરી લે 
છે, લાગણીની તીત્રતા મદ પડવાયી આનદ ન આવે ત્યારે દારૂ, 

ગાંન્ને આદિ કૃત્રિમ સાધનોથી પાછી તીત્રતા પ્રાપ્ત કરવા મથે છે- 

“5 તુઓ સુ ગ ૧ ૬૫૪-૬૫૭ 

5 શકન પૃ, ૧૫૭ 
સું: એનત, પુ ૧૭૩ 
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આવો અનાચાર ઉપન્તવનારી જે રસશત્તિ તે તો લાગણી માત્ર «૪ 
છે, લાગણી તીત્ર થાય, અને તીત્ર થઈને સ્થૂલતી પાર જેઈ રાકે, 
ભારે તે ર્સરૂપે પરિપક્વ થાય છે. ” * 

આ ઉત્તમ રસમય પરદેશમાં વિચરતાર કવિ હેય કે તત્ત્વ, 

નીતિ, સદાચાઃ,, સ્વાર્પશુ આદિ વ્યાવહારિક અતે સૌ'દર્ય તે 
ભવ્યતા જેવી માનસિક ભાવનાઓના ઉત્તમોત્તમ શ્વરૂષમાં મગ્ત 
રહીને તે સહેજે છીવતનું રહસ્ય પકડી લે છે. સ્પૂળનો સ્વભાવ 
ભાથના રૂપે અપ્રત્યક્ષ થવાતે] અતે ભાવનાને। સ્વભાવ મૂ ફપ 
ધારણુ કરવાને છે એમ ખતાવીતે તેઓ રસાનુભવની પ્રક્રિયાતે 
સ્યૂલ અને ભાવનાના એકત્વરૂપે ધટાવે છે. આતે અગે તમુ 
અતે. પ્રતિભા સચના દક તારનો છે. કલ્પના સવષને 
સાપ્ય હોઈ પ્રગટ ચઈતે વિરમી નય છે, ત્યારે પ્રતિભા જિરક 
શાષ્ય હય છે, તે ઉદય પામવાની સાર્થે જ પ્રત્યક્ષ થના થાઝે 
કલ્પના સ્થૂલ વ્યતવદારતા પ્રદેશને સ્પર્શીને તેતી પાર જવા મથે છે, 
ત્યારે પ્રતિભા સ્યુલ સ્ટ્મ ઉભયની પારની ભાવના છે, કાવ્ય, 
શિલ્પ, ચિત્ર, સગીત આદિ કલાઓ પ્રતિભામાંથી જ જન્મે છે. 4 

સ્થૂક ઉપાદાનમાંથી સૂક્ષ્મ ભાવના નિષ્પન્ન કરવામાં કાવ્ય 
કરતાં શિલ્પમાં, શિલ્પ કરતાં ચિત્રમાં અતે ચિત્ર કરતાં સ'ગીતે 
કળામાં વિશેષ સુશ્કેથી નડે છે એવો શણિલાલનો અભિપ્રાય- 
છે, ત: પાશ્ચાત્ય કલા-મીમાંસાને ધોરણે તેમતેો આ મત યથાર્થ 
ઠરે, દશ્ય અતે શ્રાવ્ય ડલાઓવુ' તારતમ્મ સમ#્તવતાં લેસિ'ગે 
સ્પષ્ટ કયું” છે તેમ સૂક્ષ્મમાં સૂજ્ષમ ઉપાદાન કવિતામાં છે, સ્થાપત્યથી 
અધિક સૂક્મ શિલ્પમાં, તેનાથી સૂકમતર ચિત્રમાં, તેતાયી ચૂષ્મતર 

ની. 

* સુ, ગ,, પૃ. ૧૭૪ 

4 એજત, પૃ, ૬૧૭૪-૭૫ 

તઃ એજત, પૃ, ૬૭૬-છ૭ 
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સગીતમા શરતે સૌયી વિરોષ સૂદ્મ ઉપાદાન કાવ્યમાં છે તેથી 
કાવ્ય મૌથી ચઢિયાતી કળા ટે * 

જનિ એટને કે વ્યગ્યાયને તેઆ કાવ્યતો જ નહિ, કલા 

માત્રનો આત્મા ગણે છે તેતે અતુષગે કાવ્ય અતે સ ગીતતો બેદ 
સમજાવતા તેએ! કહે છે કે 'કાવ્યતો ખ્તનતિ શખ્દાથથી અતે 
ગીતતોા ષ્વનિ શખ્દમાત્રથી વ્ય જિત થાય છે! કાય અને 

ગીતના પ્રદેશ એક ખીન્નની ખૂબ નજીક છે અનિવાંચ્ય ભાવતા- 
જગતને સ્પૂન વાણીમાં ઉતારવા મથતી કવિતાને પદવાનિત્યર્કપ 

સગીતની મદદ ત્રિના ચાલતુ નથી સગીતના રસથી ભગ્પૂર 
ગવા હધ્ય વિતા અન્યત્રથી ખગ કાળની વાણી નીકળી 
શકતી જ નથી નાદની સુક્ષ્મ અતે વ્યાપક અમરતું તાત્વિક 
વિવેચન કરીતે તેએ! કાવ્યતા *્વનિ સાથે તેતો આતમ 
સખધ જેડી બતાવે છે અતે અભિપ્રાય આપે છે કે “ોાર્હ પણુ 
મ્વ્ય છદ શાસ્રાવુસાર હોય, તેમાતા ભાવતી અભિવ્યકિત સાહિત્યના 
નિયમાતુસાઃ? હેય, તો પણુ તેમા ' ગાન ' હેય નહિ તે! તે કાવ્ય 

ફીકુ, કિંગષ્ટ, કમ્મુઝટુ ઇત્યાદિ રાષતે પાત્ર થાય છે ” ડડ કાવ્યમાં 
માધવને ચુણુ સગીત ઠ્રારા લાવી શકાય છે. સમકાથીત ચુજગતી 
ડેવિતામાં કણુ*ક ટુતાતે। દોષ તેમને એટલે! બધો કકે છે કે “ વતમાન 
સમયના સારામાં સારા કાવ્ય રચનારા પણુ એ દોષમાથી થોડે ધણે 

અશે ભાગ્યે જ છૂટવા પામે” એમ આતે અગે ટીકા કર્યાં વિના 
તેમનાથી 2ડી શકાયુ નથી ગધ અંતે પદ્તુ વિભાજક અગ 

* જુએ ' ]પતેઇપ્ાલાદ 14 1.0૯૬&ધપદટ (૫7 છે ૫70૯ત ) 
(1937) પૃ 1૧૦ 

4 સગીત” મા વાધ અને નૃત્યને પણુ સમાવેમ થાય ઞએટલે 

સણિલાલ અહી “ગીત રાખ્દ વાપરે છે જાઓ સૂ ગ પ ૬૭૭ 
'ગૂર સુ ગ ૫ ૬૧૭* 
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સગીત છે. “ સ ગીતાવહ ' શખ્ટગ્ચના અતે ભાવાનુકૂલ વ્ણુ'વિન્યામ 
[વતા સકો પઘબ'ધ પણુ ન થઈ ચકે તે] કાવ્યત્વ તો કયાંથી જ 
આવે? * આમ, મણિલાલે કવિતામાં સ'ગીતની અનિવામ'તા 
સ્વીકારી છે; એટલુ” જ નહિ, કાવ્યની જેમ ગીતમાં પણુ ધ્વનિ, 
લક્ષણા, રસ, નાયિકા ૪. હોઈ ચકે સ્મેમ સૂચવીતે તેમણે કાવ્ય અને 
ગીતની પરસ્પરોપકાર્તાને ઇષ્ટ અને આવસ્ષક માતી છે. 4 

તેમણે જેની આટલી હિમાયત કરી છે તે કણુજમાધુયજો ચુણુ 
નમષ્દના કાવ્યમાં નહિ જેવો જ કતો, અતે દલપતરામતુ' તે 
એક ભૂષણુ હતું. તેમ છતાં મણિલાલતે દવપત કરતાં નમ*દની કવિતા 
પ્રિય લાગી તેનુ શુ' કારણુ ? તેમતે નમ'દે કાબ્યભાવના રૃપે પ્રખોધધેલે 

ઊમિષવાદ ગ્રાલ હતો. દલપતની રખ્દચમત્કૃતિવાળી બોધક અતે 
રવભાવોક્તિમય કવિત્વરીતિ માટે તેમતે ઓછુ માત હતુ, નમ્જ્દ 
અતે દલપતની સ્પર્ધાએ તે જમાનાના લમભમ બધા જ લેખકને 
એક ચા બીજા પક્ષમાં વિભક્ત કરી દીધા હતા. મણિલાલે “ કવીશ્વર 
દવપતરામ ડાલાભાઈ સી. આઈ? ઈ.' એ લેખમાં નમ્ષ્દં-દલપતની 
કવિતાની નિખાલસભાવે તુતતા કરી છે. તેમાં, તેએ “ ગૂફરાતને 
વાચન અને કાવ્યસ્વરૂપતે। કાંઈક પણુ ગ્યાટ લમાડનાર રૂપે દવપતરા મને 

માન આપવુ” જેઈ એ,” એમ સ્વીકારે, છે. પણુ સાથે માથે તેમની 
કવિતા તે કાવ્યભાવનાને! પરમાવધિ નથી એમ પણુ તેએ ભારપૂત"ક 

કહે છે.ડઃ એકને “મ્રહણુ કમનાર' અતે ખબીન્નને “ આપતાર' 
તરીકે એળપ્માવીને દલપતની વ્યવહારદક્ષતા અને નર્મદની ભાવના- 
પ્રિયતાનુ' તાર્તમ્ય સમજાવતાં તેઓ કહે છે કે “સ્તચ્છ કાચમાં 
પૂડતા પ્રકાશને દર્શાવનાર દલપતનું હદય પ્રકાશ પડતાં ન ભભ્રુકી 

* એજન્ત, પૃ. ૭૦૬ 

4 એનન પૃ. ૬૮૦ 

ત. સા. મ પદ. “ડૂ 

ક 



૨૫૦ પ્રકરણુ ચકુ 

ઉડતા સષકાન્ત જેવા નમદહેદથયી જુદુ જ હતું” * તેપ્તા આ 
અભિપ્રાયમાં નમદભકિતએ પ્રેરેલી અતિશયેકિત છે. પણુ એ 
ઉદ્ગાર કૈક અ'શે સમાત શીત અને ગુણુવા 11 નમદના ભાવનાવાદી 

કાવ્યસિદ્દાન્ત પ્રત્યેના મણિક્ષાનતા પક્ષપાતતે! છુલાસે! કરે તેમ ઝે 1 
દવપ્તરૈનીના અનુસરણુથી કાવ્ય રચવાનો આભ કરના? મણિગાત 
વખત જ્તા એ જ રૈનીના કેના તિરોધી ગન્યા હતા તે એ વખતની 
વાચનમાળામાં આવતાં દલપતરૈનીનાં કાવ્યો પરના તેમના નીચેના 

ટીકાવચતે। પરથી સમજશે 

“12001૪$, 20૦૦૯વૌઇછ ૦ ઉઠાળ (:દતપતરીતિના 
લેખકે), 35 વૈ૦૦£101610% ૦ ૦896 1618 ૦0: 008707, 

૦૦૫૫૦ 10 ૫૪૦૦ક 401૧.0૪૯ત 11 ૦૦૪૯110 112606 
0ર, 0 ૦0 ાઇછ પરાઇ) ])ળટો.ઇછુ 21191005 

-0710%00 ૦૦૩૧૦૩ ઈઝ 701100--ઇધાક 1ઉ૯8--૫707311 
૪066 037 008107 ૧ 5:000૪ 8041 013₹013811005 ઉ]; &, 
ઉહ 311૦૪14 11150 દ. [૦૦૪ દવ 8 ૦1૫610 ૬૦ 
૪8૦૦9? 1110 301103 35 ૦૪ વેૅલ01૪% 2 ૪૦૦#૧11248100 

17011 ઈ[10 3]200101938 01 ૪૦૦૬૫૪ 101 ૦૪ 80૦1010 

૦૪ 10 11૯ 300૦0 0૦૦૬૩, ૦છાળળ10છુ 1:00 
વાડામાથી પાડું એક &0તે ૦0૧? 0૪, 20 (8 277 

8001100119 0૦ ધપ0૫છાઇ, છેણઇ ૦૦૪૬119 પાદ 

* એળનત, પૃ હપપ 

4 ત્તેમતા આ પ્રસિદ્ધ લેખમાં કેળવણી ખાતાએ દલપતકાવ્યની પ્રરાસ્રા 

કરીને નમ'દને હતારી પાડેલો તેની સામે રોષ વ્યક્ત કરીને, મણિલાને 

ભાઈબહેન સાથે વાચી રકે તેવી ખધી કવિતા તે ઉત્તમ કવિતા નથી, 
પ્રતિભાની પૂણ'તા એટલે જ ચારિત્રની પૂણુ'તા, વમેરે દલીઞા કરીને 

નમદની કાગ્યભાવનાનો સાવેરા ચાવ કર્યો છે, તે પણુ એમની ચૂટમ 
પૃષકર્ણુશક્તિ ઉપરાત નમદશક્તિનુ નિદરછન છે 
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8. 9910: ]પટટલ ૦ 170₹તવેંડ 83 31 કરાવવું તે પમ્મારથ 

કામ, કરાવયું તો દીલ દેખી હરામ ૦. 1 1૪0પ1તેં દ101:020170 

10001010016 દ્ધ ૪૫૦૭ ૪4૪6 ૦ ૩ણ પછ0ાતઇઇ 

દ 0૦61" 1 દર ૪ 0૦૦85 8૦ ૦૭11૦, કાળ 2 

59081649 861165 4 ૦૦1% 001:5 છ ૦૦1૪૫1૯્તે 
૦ ૬૦૦૦00૪૯0૪ ૯૦%૦11 ૦4 110 ૩૦૪૯૪ 10001૬5, ૦૦1૧1[0- 

ડા0છુ 30001113975 04 કપ1110 1038૪૫08100 

૪૦૬૫૫ણ1 તૅટકરાનછઇ૦ળઇડ થત 1 “[10૯0વેૅ ૦0૧0૦61013” 

110100 000 81001606 કવ 11000૦0 ૪૦૦૩. ”* 

આ લખુ અવતરણુ મણિલાલની કુદરતી રીતે ખીલતી જતી / 
કાવ્યભાવનાતે। સ્પ નિદેજ્શ કરે છે. તેમણે વિદ્યાથ“ગણુમા ?સિકતા 
અતે સૌન્દયપ્રીતિ નનગે તે માટે શખ્દરમતમાં પુમઈ ગહેતી નીતિ- 
ખોધક પઘકૃતિઓને ખદલે ઉગ્ય કલ્પના તથા ભાવેમિ*્વાળા કાવ્યો 
શીખવાડવાને કેળવણી ખાતાતે આમ અનુરોધ કર્યો ત્યારે એ ખાતા 
સાથે કે તેમાં વર્ચસ્વ ધરાવતા પ્રાર્યનાસમાજી સુધારકો સાથેની તકરારતાં 
ખીજ પણુ નખાયાં નહોતાં એ પ્યાનમા રાખીશુ તો એ મતદરા5ત 
પાછળ પોતાની સૂઝ પ્રમાણે ઊગતી પ્રશ્નની કાન્યરુચિ ઘડવાતે। 

તેમને। શુભાશય હતો એ સમક શકાગે. 

હિરૂપણમાં.” તાદશતા' ( 1રેબ્કા15ધ1૦ 80310 )ના કરતાં 
“હુચ્ચીકર્યુ ( 1તૅબ્તા17261૦00 ઝના સિદ્ધાન્તનતે આદરગ્રેમી 

મશિલાલ વિશેષ મહત્ત્વ આપે તે સ્વાભાવિક છે. તાદશતા ઉચ્ચીકરણુના 

અગ રૂપે કામ કરે તો જ ત્રેયસ્કર એમ કહીને તેમણે બન્નેના મિશ્રણુતે 
ઇજ ગણ્યુ' છે તે તેમ” શુભ અને અશુભ ખત્તે પ્રકારનાં ચિત્રોતો 

* * 3૪ુઇટડદ૦૬5 8૦૬ ધૌટ દટ૪15100 ૦ 0૫1474૬1 ર રિટ્ટરવા1ઈ 

ડટત્તટડ,” પૃ «૮. 
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ઉદ્દેશ ઉમ્ચીકરણુતો હોવો જેઈએ એમ અભિપ્રાય આપ્ધો છે* તે 
યચાય છેડઆ દદિએ તેમને “ સરસ્તરતીચ'દ ' જેવી કૃતિ ઉત્તમ લાગે છે 
પણુ “ખે બહેતો ' જેગુ' પુમ્તક ગમતુ' નથી, બહેરામ2 મલમારીની 
# અતુભવિકા' જેટલો આત'દ આપે છે તેટલે “ કુસુમમાળા” 
સ્્ાપતી નથી. આ બે સિદ્ધાન્નોને ધોરણે પૂ૩* અતે પશ્ચિમના 
સાહિત્મતો ભેદ પાડતાં તેમણે પૂવનુ' તે સઘળું જાવતાલક્ષી અતે 

પશ્ચિમતુ' તે બધુ' વાગ્તવદશી* ગેમ માતી લીછુ' છે, તેતે પરિણામે 
* આપણા કવિનાં પાત્રો ઉત્તમ તે ઉત્તમ જ - અલૌકિક : પાશ્રાયનાં" 
મામાન્ય, જતસ્વમાવર્ની જ પરાકાષ્ઠા.” 1 તેમજ “ તેમના પ્રખ્યાત 

લેખકોના મ્ર'થો વાંચતાં આપણુતે ભી ડીબજારની ગ'ધ આવે ” ત્ર 
ઇત્યાદિ ઉદગારો કાઢયા છે તે માહિત્યવિંવેચનમાં પણુ તેમની ધાચીન- 
ભકિત કેવી ઘૃર્સી ગઈ છે તે બતાવે છે. 

કા્વ્યતુ' કાત્યત્વ ષ્ત્રનિ, ભાવ, અલ્કાગ, શખ્સૈચિતય તયા 
અવતે।કન દારા મતે18ર બેમાં ગહેવુ' છે એમ પ્રાચીન કાશ્યશાસ્ને 
અવુયરીને તેએ કહે છે અતે એ સમજતા વિર્લ સ'યોગરૂપ 
રસતે તેએ કાવ્યતો “ છત? કહે છે. સદુમ અવલોકન, વિશાળ 

અતુભવ અતે ઉત્તમ વાચન સજ*કતે માટે આવશ્યક 
સેજ્કતી સ્વાભાવિક શકિત શાઅજ્ઞાતથી સસ્કાર પાગે જ નં 
ઇ વિચારને ઘ્શોવવાતી વાણીને પ્રકાર ” તે શૈલી, “ જે ભાષા 

અતે વિચારના એકત્ર વ્યાપારરૂપ છે. ”' શૈલીના મણિલાલે પાડેલા 
પ્રકારા અને તેતે અ'ગે ઊભી ચયેલી ભાષાવિષયક ચર્ચા વિશે દવે 

પછીના પ્રકરણમાં નનેઈ શું. પ્યુ ઔચિત્યના નિયમાનુસાર ઘડાયેલી 
યથાથ" રથીના તેએ ઉપાસક છે તે અહી પ્યાનમાં રાખવું 

* ખ્તુઓ સુઃ ગં, પૃ. ૭૮૪-૮૫ ની પાદટીપ, પૃ, ૮૨૭ 

" એજન, પૃ. ૭૮૬ 
તું એજત, પૃ. ૮૨૭ 
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આવશ્યક છે. (ઊવ્યમાં વિચારદોન્ઢ્િ પ્રત્યે તેમણે ભારે અણુગમો 
બતાવ્યો છે. તેએ મમ્મટને અતુસંરીમે અભિધા, લક્ષણા અતે 
વ્ય'જનાંતી સમજૂતી આંપે છે અને ઉત્તમ કાવ્ય માટે વ્યગ્યાર્જ 
અતે વાચ્યાથ*ને મહત્ત્તતા ગણે છે. પ્રસાદતો ગુણુ પત્યેક કૃતિમા 
હોવો ને એ અને અવ'કાર ઘમેરાં રસતે પોષક હોવો જેઈ એ 
એમ તેમશે સગ્કૃત આકકામ્કિ।તે અતુસરીને ગ્રતિપાઘુ' છે. એમની 
સાહિત્યસમજ [ભારતીય કાવ્યશાઞે કેવી ધડી આપી છે તે આ 
પરથી સ્પષ્ટ થગે 

મશિલાલે સૂચક રોતે કાષ્યતે હદ્યતી, તત્ત્વસાનતે બુદ્ધિની 
અતે નાટફતે સ“ ઈન્દ્રિયાની ભાષા કહી છે. લિન્ત રુચિવાગ! 
સવ “લોકોના મતતુ સમાધાત કરવાતે સમથ અતે ' ઉપદેશ 
આપવાતુ સાથમાં સારુ, સહેવામાં સહેલુ અતે કહિનિમાં 
કકિતિ માધન' તાટક છે, * લેોકરુચિતે તામે થનાતે બવ્લે ઉત્તમ 
ભાવનાશિક્ષયુ દ્દારા લે।કમાનસને સ સ્કાગ્વાતુ સૂચન સણિલાવે 
થમકાથીન નાથ્યપ્રયોગાતુ' અવવેોકન કરતાં અનેકવાર કયું” છે. 
નાટ્યવેખફતે વસ્તુમ કલતા, પાત્રભે” અતે ભાષા માટે કાળજી 
રાખવાની અને નથવગતે અભિનયમાં કૃત્રિમતા કે અતિશયતાથી 
દૂર રહવાની તેમણું શિખામણુ આપી છે. સીધા ઉપદેશકયનમાં ' 
ઊતરવાને દશે પાત્રક્રિયા દ્દારા ખોધને ઘ4નિત કરવામાં ખરી ફરવા 
છે, 1 નાટકમા ભાવતી સઘતતા જામતી હોય એ વખતે ગઘ કમ્તાં 
પદ્મા વ્યંગ્ય વચનોથી ભાવને સચોટ મિન્દુ રૂપે વર્ણવી શકાય. 
પૃણુ લામા ઉપદેશગીતો, ગઝલો કે ડુમરીએ તેના ગસપ્રવાહને 
અનરેદધે છે, એટલે લોકોને એ પસ'દ હોય તો પણુ નાટકમાં મૂકવાં 

ન જેઈ એમ તેમણે સ્પ કહેવુ છે. તઃ 

ક સુગ ૩ ૧૭૬ 
4 સજન, પૃ. ૬૬૩-૬૩૦ 

સુર એનત, પુ ૮૪૪ 
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રણુછેડભાઈ લદ્યરામકૃત “નાટચપ્રકાશ'નું અવક્ષોકન કરતાં તેમણે 

*યુનિટિ 'ના નિયમને સ્થાતે નાઢ્યરચતામાં રાકયતા અતે ઔચિત્યતા 
ઘોરશુતે પ્રમાણભૂત માન્યુ" છે. નાટકોતે ર'ગભૂમિ ઉપર નવીત 
પદ્ધતિથી ભજવી બતાવવાની કૃત્રિમ યોજનામાંથી એ નિયમ ઉદ્ભવે 
છે, માટે અરૃત્રિમ કવિપ્રતિભાના પ્રવાહતે એતુ' રૂતિમ બ'ધન 
આવશ્યક નયો એમ કહીને તેમણે ઔચિવ તથા શકયતાતે ધોરણે 
સ'સકૃત નાટકોતે ઉત્તમ પ'ક્તિ આપી છે. * 

₹ સરસ્વતીચ'દ ' (ભા. ૧) તી સમૌક્ષાના આર'ભમાં તેમણે વાર્તા 

અતે નાટકના રસાસ્ત્રાદતુ' તારતમ્ય સમળનવ્યુ' છે કૈ નાટકમાં કેવલ 

ર્સેન્દ્રિય દ્રારા તન્મયતા ધાય છે. અગ્રેછ “30૪9૪ શખ્લતે 
માટે મરાઠીમાં પ્રચક્ષિત “ કાઇબરી' તયા આજે ચુજરાતીમોં રૂઢ 
યચેલ 'નવલ'તે એક બાજુ રાખીતે તેમણે ચુજગતીમાં 'સ'સારચિત્ર' 
શખ્દ સૂચવ્યો છે. જેને અ'ગ્રેજમાં “ 18000&000' ડહે છે તે 
એતિહાસિક વર્તુવાળી “ કરણઘેલે' જેવી નવલથી ભિન્ન એવી 
સામાજિક વસ્તુવાળી નવલકથાને માટે મણિલાલે “ સ'સારચિત્ર' 
શખ્દ ચોજ્યો છે, ' ૦ર તે નિકટ પદ “ નવલ' છે અતે “ કયા” 
પદ વાર્તાતુ' વાચક છે. “તવલકથા' એ પર્યાપ આમ અ'ગૅછ 

શખ્દના અભિગ્રેતૃ અય'તે પૂરેપૂરા ગુજરાતીમાં પ્રતિબિ'બિત કરે છે. 
એટલે “ મ'સાગ્ચિત્ર' પર્યાય તેની આમળા ટકો શકચે। નહિ તે દેખીવું 
છે. વાર્તારચનાનાં ત્રણુ સુખ્ય અ'ગા તેમણે પાડ્યાં છેઃ 
મ ર ર 

ક બટો જ શાસાન્યને માટે “સ'સારચિત્ર' ભલે પ્રચલિત થઈ ન 
* શક્યો, પણુ *330૪ટૉ' નો એક હચ્ચ પ્રકાર જેને અ'ગેછમાં 

“€1૦41લૉટ' હ્હે છે અને જેનો ગુજરાતી પર્યાય “મહાનવલ ' છે, 

તેને “સ'સારચિત્ર' શખ્ટટ લાગુ પાડીએ તે।? સંતરતિ લણો સજલ 
પરિવત'તશીલ સસારના સ્થળ અને કાળનાં વ્યાપક પરિણામે! પ૨ થતાં 

પરિવર્તનોને એકસાથે ઝીલીને તેતુ' તાદરા તેમ લષ્વ'લક્ષી નિત્ર આપતી 
મહાનવલને માટે મણિલાલે સૂચવેલો 'સ“સાર-ચિત્ર' પર્યાય વાપરી રાકાય, 
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(1) વસ્તુસ'કલતા તથા પાત્રાક્ષેખન; (૨) રસિકતા; (૩) ભાષા. 
વાર્તાના પ્રવાહ દરમ્યાન મૂકવામાં આવતાં ઉપદેશાત્મક વ્યાખ્યાતા 
અને સુખ્ય કયાદોરતે અપ્રસ્તુત એવાં વણુષ્તોતે તેએ! વાર્તામાંથી 
જેમ બતે તેમ બાકાત રાખવાની સૂચના કરે છે, જે એમતી કલા- 
દૃષ્ટિ સૂચવે છે, ઔચિત્ય અતે રસદદિએ યોજેલી શુદ્દ ભાષાતે જ 
વાર્તામાં ગ્યાન છે એવુ ભારપૂક પ્રતિપાદીને “ બે બહેતો? તથા 

* વિક્રમની વીસમી સદી 'ની ભાષાની તેમણે સખત ટીકા કરી છે. 

મણિલાલની નિબ'ધવિષયક માન્યતાને ઉત્લેખ અમાઉ ચઈ 
ગયે. હવે તેમતો ચમ્ત્રિ-સિહ્દાન્ત ટ્ર'કમાં નનેઈ એ. ગોરીશ'કર 
ઉદયરામ સઝાના જીવતચરિતનાં પહેલાં પાંચ પ્રકરણ મણિલાલે 
લખેલાં” તે એ ચરિત પાછળથી સ્વઃ કૌશિકરામ વિ. 
સહેતાએ પૂરું કરેલુ' તેમાં સ ધરાયેલા છે. પહેલા પ્રકરણુમાં જ 

તેમણે પોતાનો ચરિત્રલેખતતો આદર સગમન્નવ્યો છે. કારલાઈલિ- 
કથિત “વિભૂતિપૂન્ન'ના નિયમતે આધારે તેમતાો આ સિહ્ાન્ત 
ખ*ધાયેલો છે. મહાપુરુષો પણુ રાજનની માકક જાઇદ્ય જારળન્ છે માટે 

તેમના ચસ્ત્રિમાં તેમની મતુષ્યતા કરતાં તેમનામાં જે દિવ્યતા હેય, 
જે કોપમાધફ સામથ્યજ હે1ય, જે અત્મબવ અતે પ્રરાકમ હે તેતુ 

નિરૂપણુ જરૂરતુ છે. તેમના અતિ માતુષ સ્વરૂપનુ' એવી રીતે નિરૂપણુ 
કરવું કે તેના પર લોકોની ભક્તિ ઊપજે. “ દોષ હોય ત્યા પણુ તે નિરૃપ્ય 
નથી? એમ તેમને સ્પષ્ટ અભિપ્રાય છે, * વિકટાગ્યિન યુગના અગ્રેજ 
ચર્ત્રિકારાનુ' આ સામાન્ય વલશુ હતું, જે ભારતીય દણિબિન્ડુને વિશેષ 

માદક આવે ત્તેમ હતુ. 

[ચરિત્રને ખાદ કરીએ તો મણિલાલની મમમ સાહિત્યદદિ અને * 
અભિરુચિ: ઘણુ'ખરું ચિર સુસ્કૃત સાહિત્યના પરિશીલતથી 

* જુએ “થીમાત્ ગૌરીરા'કર ઉદયશ'કર એઝ સી, એસ આઇં.?' 
૬૬૯૦૩), પૃ. ૪ 
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કરવો ન નનેઈએ, * અભિમાન, લોકપ્રીતિ અને લોકમતને એક 3૨ 
મૂકી, દોષદૃ્િતિ। તામ કરીને, વિવેક, મતાંતર્કમા સને સણદષતાને 
ધોરણે સુગુનિરૂપણુ કરવામાં «7 મ'થમસીક્ષાનુ' સાય્કય છે એમ 
તેએ માનતા 

આ વિવેચન-સિદ્દાંતતે પોતે કરેવાં ૨૪૦ પુરતકોનાં અવ 
લેકકનમાં તેમણે પોતાની યકિતિ અને સૂઝ અનુસાર ચમ્તાર્ય પ'યુ કરી 
બતાવ્યો છે. વિવેચ્ય ગ્ર'યના વિંચારની ભેણુપ પૂરીને તેને શુદ્ધ કરવો 
એ તેમની અવલેકતકાર તરીકેની પહેલી વિચિષિતા, આનું ઉત્તમ 
હૃષ્ટાન્ત છેશાલાવ નરભેરામ ભટકૃત “ રસરાસ્ર 'ન્ૂ" અવવલે।કન છે. 

યાહિત્યતત્તત વિશે શાસ્ત્રીય ગ્ર"યના પ્રયત્ન માટે તેખા લેખકને 
અભિન'દત આપે છે. પણુ સાથે સાથે “માહિત્યદરપણુ' તથા 
* કાજ્યરાસ્તર 'ને છોડીને લેખકે પોતાના તેરફથી કરેવા લખાણુની અનેક 
યુટીઓ તેઓ તાગ્વી બતાવે છે અતે સુધારે છે. “ એકામતા પ્રાપ્ત કરી 
આપવાના ગ્રકામ' તરીકે લેખકે આપેન કવિતાના લક્ષણુધી માંડીને 
તેમણું વિશ્વનાથ, મમ્મ આદિનાં વાકયોતે સમજવામાં કરેલી ભૂતે!તે 
સુધારૌને મણિવાકે *મશાઅની ચર્ચાને શુદ અને વિરાદ કરી દીધી 
છે, બધા જ વિષયતા ગ્રથે! પરત્વે તેમણે શુદ અને વ્યવગ્થિત 

વિચારશ્રેણિ પર ખાસ પષ્યાત આપ્યુ છે. આર્ય પમ્ષ્તી મહત્તા 
સ્થાપવાતે હેતુએ લખાયેવ ' રાજવિ*' નામતા પુસ્તકના અપ્રમાણૃ 
અતે ભામક વિધાનેવાળી દૂવિત વિચારત્રેલિ અતે ભજ ભાષાની 
તેમણે સખત ઝાટકણી કાઢી છે અને લેખકતી ટીકા ડરતાં કહ્યુ' છે 
જ “ આવા સનાતત ધમમ્ક્ષકો પોતાનો સનાતન ધમ સાચવીને 
ખેમી રહે તતા બહુ છે !”4* આવી જ ટીક! તેમસે “ પાડવતુ' ઉત્તર 
ચરિત્રની પણુ કરી છે. 4: આમ વિચારદોષ બતાવતી વખતે ' 
% સુ ગ, પૃ ૭૮૭-૮૯ 

4 એજત, પ. ૯1૨-૬૧૫ 
સ્દએજનત, પૃ ૯૫૩-૫૧૬ 

-છ 
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સતાતન ધમનો પક્ષ લેતારતે પણુ તેમણે છે!ડથા તથી. 

જિયા કાવ્યોના મશ્રહેના વિવેચનમાં મલિનાલે સાક્ 
પાઠેશેધતે અતે સુદ અથકરણુતે! આત્રઠ બતાવ્યો છે, તેમણે પેાતે 

“બહત્ કાવ્યદ્ાહન? , “ નળાખ્યાન ' , “ દયારામકૂત કાવ્યમ'ત્રહ ! 

અતે “સુદામાચરિત'તી અતેક પકિતએઓના શુદ્દ પાર્ઠે (જેમકે, 
“યગે સાકર ખાધી 'તે બદવે “ સુગે સાકર ખાધી ' ૪૦ ) સૂચબા 
છે તેમ અતેક સ્થાતોએ સપાદદ કરેલ ખોટા અર્થને સુધારી 

બતાવ્યા છે” 3ેમુદામાચરિત ' ના સ પાદક અને વિવેચક “ જટિત 'તા 

કાવ્મવિવેચનતે સાઘત રદ્દ કરી બતાવ્યુ છે* તે તેમની ચૂકમ 
અતે ઔજચિત્મલક્ષી વિવેચનશકિતને ઉત્તમ નમૂતો છે] “ સરકારી 
કાવ્યદાહન '4 વિશે તેમણે કરેલી ટીકા કડફ ઝે, પણુ તે અનુચિત કે 
એમ કહી શકારો નહિ. એમા રા'ગાર મમતે દૂર રાખવા માર 
સપાદકે દયારામ અતે મારાન( પદે! તજ દીધેલા અને “ ઓખાદરણુ 
તથા “સુદામાચરિત' જેવા કાન્યોમાથી રા'ગારવાળા ભાગ છેડી 
દીધેલા, એથ્લુ જ નહિ પણુ કાવ્યતો અથ* મમજાવતા ધર્મ નીતિ 
વગેરેની ખોટી ભડકયી તેમ કેંક “ સુધારક' વિચારની છાપ પાડવા 
સારુ, અનેક શખ્દોતા, સશેતુક તેમ અત્તાનથા પણુ, ખોટા અર્થ 

આપેલા તેની મામે મણિલાલે વિરોધ વકત કર્યો ઉતા અતે 

ચબ્દોના સાચા અથ આપ્યા હતા આમ, દરક પુરતકતા પાછ 
અથ* અતે વિચારતી રહિ કરીને તેએ આગળ વધે છે 

ઉસ, ભાષા, છદ, અલ કામ આદિતિ। ઔચિત્યવિવેક અવુસાર 
વિચાર તે એમની માહિત્યસમીક્ષાતુ ખીજુ મહત્ત્તતુ અ ગ ગણાય. 
“ઇન્દ્રજિતવધ ' અતે “વીક્મતી વીસમી સદી 'મા પ્રતીત થ 
તેમના લેખક્રાની ચજ*કતા વખાખુવા હતા મણિલાલે એ ત્રથોમાં 

* «એ સુ ગ, પૃ. ૯૫૮-૧૦ 
ર એજન, ૧. ૮૨૦-૨૬ # 
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થયેવ અનુચિત ભાષા અતૈ અલ'કારના પ્રમોગો પ્રત્યે લેખકનું”, 

એવાં સ્થાનોની લાંબી રીપ આપીને, પષ્યાન દોયુ” છે. ઈચ્છારામ 
સૂર્યરામ અને નારાયણુ હેમચ-દ્રનાં પુસ્તકોની અશુદ્ ભાષા ૫૨ તેમણે “ 
વારવાર ટીકા કરીને એ લેખકોને ક'ક શુદ્દ ભાયા લખતા ડર્યા હતા. 
થિયોગેોીતા પુસ્તકે અન્યથા તેમતે ગમતા હોવા છતાં તેનાં ભાષાંતરામા 
માલૂમ પડતી પરિભાયાતી અશૃહ્ધિ તે અરાસ્્રીયતા પ્રત્યે તેમણે 
સખત વવણુ દાખવ્યું હતુ'.* 

આમ. [વિચાર અતે ભાષાતુ ચજ્મ પરીક્ષણુ કરીતે નાનામાં 
નાતે! દોષ બતાવવાને તેએર આગ્રહ રાખે છે ખરા. પણુ તેમાં 

જાઈતે અર્નાંચત રીતે ઉતારી પાડવાનો યા તો કેઈતી મિથ્યા 

ગ્રશ'સા કગ્વાતે। તેમણે પ્રયત્ત કયોય નથી.1 લલટુ' “ વિભાવરીસ્વપ્ર' 
અને “ છઞોટમકાવ્ય'તા ઊછરતા કવિઓ ને'તેએ સત્કારીને પ્રોત્સાહન 
આષે છે. સુધારાના ક્ષેત્રમાં જેની સામે તુમુલ યુદ કરવુ પડેલું 
તે “ અનુભવિકા 'ના લેખક બહેરામછ મલમારીતે પણુ તેઓ તિખા- 
લસપશણે ઉમળકાભેર આવકાર આપે છે. “શુદ્ધ ને સ્તુતિપાત્ર' 
ભાવાવાળા એ કાવ થતે કાગ્યદષ્ટિએ પણુ “ માનભેર અવલેાકવાની 
સોતે ભવામણુ કરવાની ' તેમને ' રુચિ? થઈ આવે છકો 

નર્શસ'હરાવની કવિતા વિરે સાણિવાવે પ્રગટ કરેલી અરુચિ 
આપણા સાહિત્યમાં ડીક પ્રમિદ્િં પામી ગઈ છે. આમપાયને। સ'દભ* 
છે[ડીને લેખકના એકાદ વાક્યને પ્રચલિત કરવાથી કેવો અનથ યાય 

જાએ સુ ગ., પૃ. ૯૪૨ 

નૃ આમા 3'ક અ'રો આપવાદરૂપ ગણાય તેડું ખાળાશ'કરફૂત ” સૌન્દય- 
લહરી?, “ક્લાન્ત કવિ? અને “ઇતિહાસમાથા ' તથા મન'સુખરામફેત 
“વાતિક'તાં અવવાડને! છે, આ ગ્રથાની શાષા કે વિંચારશ્રેણીની 
વિત્રતવાર પરીક્ષા ડરવોને બદલે તેમસે મોાધમ પશંસા કરીને 
પતાવ્યુ' છે. 

ગ્ર જાઓ સુ. ગ, પૃ. ૯૨૪, - 



છે તેઢું ઉદાહરણુ “ કુસુમમાળા તુ” અવશાન ફન કરતાં મણિલાલે 
વાપરેલ “ રસરપગ'ધવર્જિત ' શબ્દો આપણે ત્યાં થયેલો પુત પુતઃ 

* ઉચ્ચાર છે. એ રાબ્દ મણિલાલની નરસિ'હરાવની કકિતાની ટીક રૂપે 
ગુજરાતી સાહિત્યમાં લગભગ કહેવત રૂપે ૩હ થઈ ગયો છે. પણુ 
” કુસુમમાળા 'તુ' આખુ' અવલે!કન ધ્યાનપૂર્વક વાચી જનારને 

જણાયા વિતા નહિ રહે કે મણિલાલે એમ ડહઠીતે નરનિદ્રાવની 
કવિતાતે ઉતામ। પાડી નથી, પણુ બાલ પ્રકૃતિતુ વણું'ત કરતા 
પાશ્ચાત્ય કાવ્યો અને તેવાં વણુ'તોવાળાં રમાશ્રિત ભારતીય કાવ્યો 
વચ્ચેનો તફાવત બતાષ્યો છે. “ કુસુમમાળા 'ને માટે તો તેમણું સ્પ 

લખ્યુ છે કે “ આમાના સર્વ કાવ્ય ઘણાં માગ થયાં છે એમ 
કહેતા કોઈ બાધ તથી; અને પાશ્ચાત્ય કાવ્યપહતિનુ" આપણુતે દરત 
કરાવવાને આ પ્રયત્ન સફળ છે.” * એની ભાષાને પણુ * ઉચિત 
માધુષ્ધ્વાશી' કલ્રા પછો જ તેમણે તેમાંતા કૃત્રિમ શબ્દપ્રયોગો 
વિશે ફન્યાદ કરી છે. ખુદ નરસિ'હગવતે પણુ “ કુસુમમાળા 'તુ 
અવથે।કન નાપ્સ'દ પડયુ જણાતુ' નથી. પરતુ ' હદયવીણ્' “ું 
મણિવાલે કરેલુ' અવલે।કકન તેમને અસ્વમ્થ કરી મૂકે છે. મણિલાલતી 

ટીકાતો જવાય આપવા સારુ તેએ રમગુભાઈને ચર્ચાના મુદ્દાઓ 
તથા બીજી મામમ્રી “અગિયાર તોથ પેપ? પૂમ ભરીતે' મોકલે 
છે..ઝુઃ “ હદયવીણુ। 'તા અવવોકનમાં નરસિ'હરાવની કવિતા વિશે 

મ અરુચિ સ્પજ્ પ્રગટ થાય છે, તેનુ' નિદાત “આ 
1વ્યના ર્ચનારને ક્રિશ્રિયન ધર્મને અનુકૂળ આવે તૈવી તત્ત્વવ્યવસ્થા 

સુ ગ, પૃ. ૮3૩ 

જીઓ નરસિ'હરાવના આ ઉદગારો - “હત્તરરામચરિતતા મ્હારા 

અવલેોન પછી ચારે વધે" લખેલા આ અવવોકનમ પણુ મણિલાલે 
સૌજન્યયુક્ત ગુણુદરિતા પ્રગટ કરી, એ પણુ હેમના સદ્ભાવતુ' ખીછી' 
પ્રમાણુ,”' (' સ્મરણુમુયુર,' પૃ ૨૨૦.) 

કર જીઓ *નર્સિ'હરાવની રોજનીશી, પૃ. ૬૪૭-૨૪૮. 
» 
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જજ જણાય છે, ને તેને! રગ તેનાં કાવ્યમાત્રને લાગ્યો છે ” એ 
તેમના વિધાનમાં રહેલુ" છે. ખિસ્તિ ધષ'ના વિચામ્તે ગુજરાતીમાં 
મૂકવા_જતાં ઊભી થતી અપરિચિત પરિભાષા ગુજરાતી વાચકને * 
સાટે ગ્સબાધક નીવડે એ તેમને? સુપ્ય વાંધો. “ દ્વ્યિ' તથા જૂટ' 
જેવા શખ્દોના અત્િપ્રયોગ પ્રતયે તેમણે અણુમમે! [દર્શાવ્યો છે. 
ગ્રકૃતિના અગોતે સુંદરીઓનુ' રૂપક આપવુ” તે પહ્દતિ પણુ તેમને 
અરસિક લાગે છે. સામે પક્ષે રમણુભાઈ આ વિલાયતી પહતિનાં 

કાવ્યોની મનભર પ્રશ'સા કરે છે અતે મણિલાલની ડીકાતો વિમ્તૃત 
જવાબ સાપે છે. * આમ, મશિલાલ અતે રમષ્યુભાઈના ' હદ્યવીણુ। ' 
વિષયક અવલ્ષોકનેો તીત્ર પણુ .પ્રામાણિક કાવ્યરુચિતા ભેદનાં 

દૃણંત ખતી રલ્રાં. મણિવાલના જેટલો પાશ્ચાત્ય કાવ્વપદ્દતતિતી સૂગ 
આજે આપણે ત્યાં રહી નથી. “દિંત્ય? શખ્દતે। પ્રયાગ ભલ્લે આને 
અટકતો ન હોય; પણુ કાવ્યમાં શબ્દશક્તિતા મહત્ત્ત વિશે તેમણે 
બાંધેલો સિહ્ધાંત સાચો છે અને તે મણિલાલની માહિત્યવિવેચક 
તરીકે સક્મ વિચાર કરવાની રાકિતિ બતાવે છે. 

ખીજી મહત્ત્વની ચર્ચા “ પૃચુરા!જ રામાં 'વિષયક છે. રમણુ- 
ભાઈ તથા નરસિ'હગવનાં “ અત્રતરણુ ' તે “ ટીકા? થી મ'ડિત એવા 
આ કાવ્યમાં મણિલાલ કિવષ્ટતા અને “જનક્ષમતાની ખામી જુએ 
છે તે એક'દરે અધટિત નથી. વળી તે ઉપમાંત કવિએ પૃયરાજ્નો 
રૃશીએ સાથેના વિખવાદવાળે ભાગ અરૂચિને લીધે તજી દીધો 
છે તેની ટીકા રૂપે મણિલાલે કવિએ પ્રતિજૃત્તતે પોતાની પ્રતિભાનો રગ 
આપીતે ૨જક, ઉપદેશક કરવુ જોઈએ એમ કલુ છે તે પણુ 
શયુકિતક છે. છેલ્લે, રમણુભાઈ ને નરસિ*હરાવના મતભેલનેો। ઉ-વેખ 
કરીને તેઓ “* કવિત્તમય ભાવાભાસ' ની ચર્ચામાં ઊતરે છે. ને 
રમણુભાઈ તો વિરોધ કરીને અભિપ્રાય આપે છે કે “ પ્રકૃતિના સત્ય 

જ જીઓ 'ડવિતા અને સાહિત્ય # વો ૨, પૃ. ૨૪૦-૪૬ 
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માત્ર મવ'કાલે જણાથલાં હેતા નથી, અતયારે આટલી વિદ્વાશૃહિના 
સમયમાં પણુ પ્રકૃતિના સવ* રીતે આપણે ધણી છીએ એયુ ડહી 
શકાતુ નથી, તયાં પ્રકૃતિનાં મત્યોતે વળગી રહેવાની ઢવિતે ભવામણુ 
કરવી કેટલે અશે વામ્તપિક એટશું ડવિત્વે પાવક ગણુગે તે 
વિચારવાતુ' છે. ”' * 

આન'દશ'કરનો પણુ ડવિત્વમષ ભાવાભ'મ વિશે એજ 
મતલમતે। અભિપ્રાય છે. પણુ મણિલાલના ઉપયુ*કત મ તવ્ય પમ્યી 
તૅમતી વિવૈચતદણિ કેવશે સરકૃત સાહિત્યની પાળેામાં ફરતી હતી 
એમ કોઈ ફડે તો તે અયથાર્ષ્, નથી તેમણે ગુજગાતી વિવેચનતે 
શુદ્ધ સમ્કૃત ફાવ્ય અતે મ્સશ્ાસ્રતા ઊડા સસ્ડાર્ આપ્યા તે એમનો 

એ ક્ષેત્રમા મહતતો। કાળો છે પણુ એજ ડારણે તેમનાં વિવેચતો 
કેનળ વિષયચર્ચા કરતા વાતિકો નેત્રા થોડે ઘણે -નશે બની ગયા 
છે નિષય અને ભાષાની ચર્ચાથી તે ભાગ્યે જ આગળ જઈ રાકે છે 
પાશ્રાત્ય કાવ્યમીમાસાને। તેમતે અભ્યામ નહેતો તેમ નહિં, પણુ 

શ્મણુભાઈની માકક સસ્ફૃત અતે અગ્રેછ વિવેચતસિહાન્તોને! 
ઉત્તમ મેળ તેમના વિવેચતે।માં પ્રતીત થતો નથી. આથી મમણુભાઈ 
સૌદ્યષ્લક્ષી પદ્ધતિએ કૃતિનાં અગ-ઉપાગોનુ દશન કરી-કરાવી રકે 
છે તેમ મણિવાંલથી થઈ રાકયુ નહિ. મણિવાવતુ સ્થાન વિવેચક 
તરીકે રમણુભાઈના જેટલું” ઊચુ ન ગણાયું તેનુ કારણુ આ છેન 

પણ, સિવશેકતમાર તરીકે તો ચુજરાતી ગાહિત્યમાં મણિવાંથતું 
કયાન અપ્રાંતમ્ છે. કેવળ સાહિત્પ્રીતર્થથ આટલા ટ્રકા ગાળામા 
આટલાં ખધા પુસ્તક્રેતુ ઝીણવટથી અતે નિછાથી અવવેોકત 
ફરીને પત્રકાર અતે વિવેચક તરીકે મણિલાલે ઉચ્ચ પ્રકારની 
જવાબદારી ખજવી છે. અવલે!કનકાર મણિવાલનાં ઉત્માહ, 

*સુ. ગ, પૃઃ ૯૮૬ 
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અભ્યાસ, નિદા તથા તર્વાવિમમ અને સક્ષમ પૃયક્કર્ણુ કરવાની 

ચીવટ મ'દ અને હોછરી અવલ્ેકનગ્રદત્તિતા આજના યુમતે ધડો 
દેવા જેવા સુષ્સો છે.કે ન 

# 
સરેાધન 

મૃણિલાલે તેમના જમાનામાં અલ્પક્ષુણ્યુ રહેલા સ'રોધતતા 
ક્ષેત્રમાં પણુ તાંધપાત્ર કામ કરેલુ છે. પિયા દતૈત્નત ગ્ર'થભ'ડારે 

એ ગુજરાતની બહુમૂલી મિલકત છે, એ ભ'ડારોમાં છેક વિકમતા 
ખાર્માથી વીસમા સૈકા સધીના ચૌદ હજાર કરતાં વધારે સ'સ્કૃત, 
પ્રાકૃત, અપશ્ર'શ અતે પ્રાચીન ગુજરાતી હરતલિખિત મ્ર'થો છે. 
સ'સોધકતી દદિથી એના તરક સૌપ્રથમ આકર્ષાતારા ' 5100813 
ર 18851140 તા લેખક કનલ જેમ્સ ટડ ઇતા. તેમશુ 
ઈ. સ. ૧૮૩૨ ાં'પાટણુતી સુલાકાત લઈન્ ભડારોની અ'દરતા 
પ્રથા જેવાને પ્રયત્ન ક્ષો હતો. પણુ તેઓ અણુહદિલત્રાડતી ગએેક 
સૌથી મહત્ત્તતી વમ્તુ તરીકે એ ભ'ડારો તગ૬ વિદ્દાતોનુ* લક્ષ 
ખે'થત્રાથી વિશેષ કરી શાકમાં નદિ. તેમતી પછી એલેકઝાન્ડર 
કિન્લોક ક્ોખ્સેં ૧૮૭૩ માં *રાસમાળા * ની રચના અ'ગે કેટલીક 
શામમ્રી પાટણુના ભ"ડારામાંથી મેળવી ઠની. “ હયાશ્રય ' મહાકાન્યની 

હસ્તલિખિત પ્રત નવા અતે તે પરથી નકવ કરાવવામાં તેમતે 

ફેટલી સુસીબત પડી હતી તેતો ખ્યાલ એમતા ચરિત્રમાં તેમનો 
પાટષુની મુલાકાત વિશે આપેલી હકીકત પરથી આવે છે, * 
ત્યાર બાદ, ૧૮૭૪-૭૫ માં સુ'બઈ સરકારતા સ'રોધન ખાતા 
તરફથી ડૉ, બ્યુલ્હરતે પાટણુ જેન ગ્ર"થ ભ'ડારો નવા મોકલવામાં 

આવ્યા હતા. તેમણે ફોક્ળાઆ વાડાનો એક ભડાર નેયેલો અતે 
તેમાંથી કેટલીક પોાથીએ। શાસ્ત્રી પાસે ઉતરાવી હતી. પછી ૧૮૮૩તા 
ડિસે'બરમાં ડે।. રામકૃષ્ણુ ગો. શાડરકર તયા પ્રો, આબાજી વિષ્ય 

* «એ 'ફાળ'સ ઇવત ચરિત્ર' (મ સૂ ત્રિપાડી), બીજ આ; પૂ. ૬૦ 

૨ 
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કાયવટે એ જ ખાતા તરફ્થી પાટણુ ગચેલા અતે ત્યાં એક અદવાડિયુ* 

ગ્લા હતા. તે દરમ્યાત તેમણે ખધા ભ'ડાર ન્ેવાતો પ્રયત્ન 
ક્રેશ, પુ ડે, સાંડેસરાના અતુમાન મુજ્બ “વધુમાં વધુ 

તેઓ ચાર ભ"ડારો જેઈ ચકયા હતા.” “ ડો, ભાંડારકરે પોતાતા 

નિવેદનમાં નીચે મુજબ અગિયાર બ'ડારાનાં નામ આપેલાં છે: 

(૧) ફ્રેોફળીઓઆવાડે-3 (ર) ફ્રેકળીઆવાડે-૨ (૩) સ ધવીતે। પાડે! 
(૪) ભાભાને પાડો (૫) રાજવિજય દયાનિજય (૬) લી'બડીતો 

પાડે (૪) વાડી પાર્શ્જનથ (૮) રૂપસાગરજી (૯) ખેતરસી (? 
ખેતરવસી) (૧૦) મકા (:મહોક્મયદ) મોડી અતે (૧3) 
મરૂપસાંગ?.1 

મશિલાલતે વડોદરા રાન્યે તા. ૧૭-૯-૧૮૯૨ ના રજ 
પાટણુના ભ'ડારોની સ પૂણુ" તપામ કરવા સારુ નિયુક્ત કર્યા હતા. 
તા. ૧૭-૧૧-૧૮૯૨ ના રોજ તેએ પાટણુ ગયા અને «તયાં લમભમ 
આઠ મહિના રહ્યા. તેમણે મન્યના નાયબ દીવાન મમક્ષ પોતે 
કરેલ તપાસનું મ'પૂણુ" નિવેદન, છપાવવા નેગ હસ્તલિખિત 
પુસ્તકોની યાદી તેમજ પોતે જેયેલી , હાથપ્રતો પૈટદી ૨૬૧૯ની 
વગીકૃત સૂચિ સહિત, પેશ કયું” હતુ'. ગ્રચિમાં તેમણે ભાષા, 
પૃત્રસ“ખ્યા, રચનાર, વર્ષાદિ સ'વત્ , પાટણુમાંતી પ્રતિઓની સ ખ્યા, 
ભ'ડા? તથા દાબડાના નબર અતે વિરોષ હ૪ીકત એમ સાત ખાનાં 

પાડીતે દરેક કૃતિતી વિમતે ગોઠવેલી છે. તેનુ” પુસ્તક ' જહિટ્સૈન 

યુદ્તજમસ્ત્રિલ્યદૃહ્તઝિસ્તિસધ્રન્યાના જમતરર્ર્સરપત્રત્' ૧૮૯૬ માં 
ગાયકવાડ સરકારતી આસ્ઞાથી પસિદ્દ થયુ' હતુ. એ નિવેત્નમાં 
મણિલાલ્લે કામગીરી ખદ્તવતાં ત્ર'થભ'ડારો કોઇતે ય નહિ બતાવવાતા 

જૈનોના આપ્રદ્ભર્યા વલણુને કામ્ણે પોતાને પડેલી હાડમારી 

* જઓ “ઇતિહાશની કૅડી,' પ. ૬૬ . 
1. 'દ્રસિસ્સેસણસ્તરમસ્સ્રિક્વટલ્તજિસિતપ્રન્યાનાં દસ કરરીજવત્રપ્' પૃ. પ 
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વણુષ્ત ડયુ છે. તે વખતે વડોદરા શાક્ય તરફથી 
હસ્તલિખિત પોયાસ્।0નતી નકવો કરવાનુ* કામ ગોસાઈ નાગયણુ- 
ભારતી યશવતભારતી * કરતા હતા. “તેમની પાસેથી 
આ કામમા ગહ સાહાય્યની આશા હતી પણુ તેમણે વિન તિ કર્યા 
ખતા, કશુ કયુ નહિ” એમ તેમતે માટે મૃશિવાલે પોતાના 
નિવેદનમાં જણાવ્યુ છે 3 

અન્નોન, કીમિયો મ“ આદિ વિષયક વહેમ, “ સત્રાદિતે તો 
- ઉધાડાષ પણુ નહિ? એની ધર્માસ્ા વિશે અ ધક્રદ્ધા ઇત્યાદિ કારણોને 

લીધે જૈનો ત્રચભડારો ઉધાડી આપતા તૈયાર તહેતા. તેમને 
સમત્તવીતે મહામશેનતે મણિનાલે નીચે જલાવેના બાર ભડાર 

જેયા હતા 

(3) ફ્રેશ્ળીઆવાડૅ।-૧ (ર) ફ્ોફ્ળીઆવાડે1-૨ (૭) ફ્રેફળીઆ 
વાડે-ડ (૪) ખેતરસી ( ખેતરવસી ) (૫) ભાભાતો પાડૅ। (૬) 
લીખડીતે પાડે! (૭) વાડી પાર્શ્નાશ (૮) શાળી (? સાળવી ) 

* આ નારાયણભારતી ધધૅ લહિયા હતા, પણુ ગિલ્પતા સારા નણુકાર 

હતા ગાયથ્વાડ સરકારની આજ્ઞાથી તેમણે “ શાજવવ્વસ ' નામનો 

શિલ્પશાસ્રને! ગ્રથ, જે ભે।જરાન્તનો ગણાય છે, તેને મૂન સાથે ગુજરાતી 
અનુવાદ ચતિ હિ મતવિન્ઓયજના સહકારથી કર્યા હત્તા ભાલણ્ના 

કહેવાતા ચિત્રવાછુ તામ્રપત્ર તેમણે સૌથી પહેક્ષુ મેળવી આપેતુ 
જરગોાવિ દૃદાસ કાટાવાળાસે પ્રાચીન શાવ્યમાળા ' માટે તેમણે કેટલીક 

હાથપ્રતે! પણ મેળવી નઆયાપી હતી 

4 જુઓ ત્રસિટ્્વન પ ર તારાયણભારતીને રાજ્યના વિબ્રાધિકારી 

હુર્ગાવિ ટદદાસ કાટાવાળા તરફ્થી ઘણ શામ મળતુ હતુ તેથી તેમને 
કાટાતરાના સાધે સારો સબધ હતેદ ભણિલાલ અને કાટાવાળા વચ્ચે 

તીત્ર મતભેદને કારણે અ“ગત ડ્રેષ લેલા યથેલે। તેથી નારાયણુશારતીએ 
મણિલાવને આ કામમા મદદ નહિ કરી હોય એમ અતુમાન યાય છે 
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વાડી (૯) ઢટેગ્વાડે (૧૦) લુકા ઉપાશ્રય (૨3) રણુકાડ ભારડ્દાજ 

(૧૨) મણિશ કર દેસાઈ. * 

આ ઉર પણી છેલ્યા ખે થાહમણે!ના ભંડાર હતા. 
મશિવાલના પુરાગામીઓમાંથી કોઈને એ ભ'ડારા નવા મળ્યા 
ન હતા. ન. ૧૧ એક થાહાણુની માલકીતેો ખાતગી મ્રયસ મહ 

હતો. “ સગ્રહ માગ છે, સારો છે, અતે તેમાં ઘણાંક જૈત ઝુગ્તદો 
પણુ છે' એમ મણિતાલે નોધ કરી છે, ન. ૧૨ પણુ એક નાગર 
ગૃહરયતેો હતો તેમાં બ્રાહાણુધર્મના પ્રસિદ્ધ મ્ર'થા જેવા મળે છે 

એમ મણિલાલે તોષ્યુ છે 1 મણિશ'ક? દેમાઈના પુત્રોએ તામર* 
વાડામાં એક અલમ મકાન બાધીતે એમા કેટલાક વષ પહેવા એ 
ભ્રડા? મૂકેલો છે એમ શ્રી સાડેસરા પામેથી જાણુવા મળે છે 

ડો. ભાડારકરે ઉલ્વેખેવ સધવીના પાડાના ભડાર વિશે 
મણિલાલે કરેલી નોધ મહત્ત્તતી છે. તેએ લખે છે .; “ મ ઘવીતો 
પાડો એ નામતો એક ભડાર છુ' જોઈ શકયો નથી; કેમકે તે 
ભ*ડારની ટૂચી કોઈ થીપૂન્ય પામે હતી ને તે થીપૂજ્ય કયા છે તેતી 
ખાતમી મળી શઈી નહિ રાવબ્કાદુર* રઘુનાથરાવે તે ઉધડાવતા 
તજવીજ કરી પણુ સ'લવાળા એમ કહેવા લાગ્યા કે એ ભડારવુ 
તાળુ' તે થીપૂન્મનુ* છે; તે કાઈ ગયા આવ્યાનું કહે તો જવાય- 
દરી કેને માથે રહશે, એટલે ગમે ભ'ડાર ઉઘડાવવાતે। વિચાર બ'ધ 
રાખ્યો હતો અઘાપિ સુધી તે ભડાર ઉધડે તો. ઉધડાવવાનો 
ધ્રયાસ જરી છે, પરતુ જે ભ'ડારે! મે* તપાસ્યા તે ઉપરથી મારી 
ખાતરી થઈ છે કે, એ શડારમાં કશુ નવુ* હોવું નનેઈએ નહિ 

રેમકે ફેોફ્ળીઆવાડાના ત્રયુ ભડાર તથા વાડી પાશ્રષ્તાથ અતે 
ભાભાને। પાડે વગેરે નેતાં પુસ્તક્રોતો મહેટે! ભાગ સેકડૅ હ૦ ટકા 

* વ્રતિટ્ગૈન., પૃ ૫-૬ 
4 એજ્ત, પ ૬ 
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જેટલે તેતો તે નન હોય છે, એમ જણાયુ છે. વળી મ'ધવીના 
પાડામાં એકલાં તાડપત્રો જ છે, કાગળે લખેલાં પુસ્તક નથી; અતે 
મારી પૂણુ* ખાતરી છે કે જેટલાં તાડપત્ર છે તે સવની કાગળ ઉપર 
નકલે। ચયેલી છે એટલે અ। ભ'ડારમાં કાંઈ નલુ' હોવાતે1 સ'ભવ 
નથી. * સ'ધવીના પાડાને ભ'ડાર આજે સૌથી મહત્ત્તને ગણાય 
છે. મણિલાલ જેવા પ'ડિતને જે એ ભ'ડાર જેવા મળ્યે! હોત તો અતેક, 
મહત્ત્વની સ'સ્કૃત, પ્રાકૃત-અપભ્ર'શ અતે જતી ચુજરાતીની હસ્ત- 
ક્િખિત કૃતિઓ વહેલી પ્રકારામાં આવી હોત, એ ભ'ડાર જેવા ન 
મળ્યે! તેનુ' તેમસું લીધેઠુ આશ્વાસન યથાય* નથી. ભ'ડારે 
તપાક્ષતી વખતે તેમતી દણિ સુખ્યત્વે ત્ર'થની પ્રાચીનતા પ2 હોવાને 

બદલે મ્ર'થવિશેષ પર્ હતી એ તેમણે બધા શા'ડારાસાં સેકડે નેવુ' 

ટકા એતા એ જ ગ્ર'થા “જેવા મળે છે એમ કહ્યુ છે તે પગથી 
સ્પજુ થાય છે. વળી, તાડપત્રો વિશેતુ તેમતુ' વિધાન પણ્ 
બરાબર નથી. બધાં તાડપત્રો કામળ ઉપર ઉતારાયેલા 

નથી; અતે હોય તો પણુ બધાંની કમળ ઉપર ઉતારેલી 
પ્રતો અઘાપિ મળતી નથી. 

જેને ડો. ભાંડારકરે સરૂપસાગગ્તો ભ'ડાર કહ્યો છે તેતે 

મણિવાલે €ટૅમ્વાડાતો ભડાર કલ્યો છે. તેતે વિમે મણિલાલે કરેલી 
નોંધ તીચે સુજખ છે : 

“તેતા વિષે જે એવી આશા હતી કે એ ભડાર સવ કરતાં 
સહેટા અતે અમૂલ્ય છે, તથા હેમાત્રાય તેમા રહેતા હતા તેયી 
તેમનો સ'મહ તેમા છે, 1 એ વાત કતવ ખોટી પડી છે. એ 

ક ક્રહિર્ઞેસ,, પ. ૬-ણ 

4 હેમાચાર્ષ પૂણતલ ઞચ્છતા હતા. આ ભડાર પૂનમિયા (- પૂણિ'મા) 

ગચ્છના ઠહેવાય છે પૂણ તિવને ન પૂનમિયા તરીકે સમનવામાંઘી આ 
બ્રમ પ્રચલિત થયા હરો 
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ભડા્ના મધા પુસ્તકો કઢાવીતે એક એક પાતે પાનુ મે તપામી 

જેયું તો એમ જણાયુ કે એમાં નવીત ઝાઝું' નથી; એટલુ “7 નહિ 
પણુ ગુમ્તકે! એવી અવધ્યામાં અતે મૃટક તથા અસ્તવ્યમ્ત સ્થિતિમાં 
છે કે તેમતી ટીપ ધઈ શકવી પણુ અશકથ જેવી છે. એ ભંડારતા 
ઉપાશ્રયમાં રહેનાર શ્રીપૂન્ય સુજરી જવાથી અતે ગાદી બામત 

વિરોધ ઉભો યવાથી પુમ્તકોની કોઈએ સ”ભાળ લીધી નથી. જૂતી 
પોથીઓમાં ખાધી મૂકવાથી ને ન ઉધાડવાથી ખેમી ગયેલાં લમભગ 

હજા* કરતાં વત્રારે પુસ્તક મતે બતાવવ્રામા આવ્ના, ને ઉપરથી 
એમ માનવાને કારણુ ગણેતું તથી કે હજી ખીન્ન' છુપાવી રાખ્યાં હેય, 

છતાં એ લેકાની માધારણુ રીતભાત ઉપ ન્ેતાં રું ખાતરીથી 
એમ કહો શકું નહિ કે એ ભડારતા બધા જ પુમ્તક મતે 

બતાવ્યાં છે.” * 

મણિલાશની ઉપયુંકત અવવેકતતોાંધના અતુથક્ષમાં પાટણુતા 
શ્રથભ'ડારો વિશેના પોતાતા લેખમાં ડો. સાંડેસશાએ કરેવી 
આ તોંધ પ્યાનમાં ગખવા જેવી છેઃ ઇહરેરવાડામાં 
પુતેમિયા સુચ્ઠ્તો એક મેટા ભડાર હતે. તેમાં ૪૦૦ દાબડાએ 

હતા એમ કહેવાય છે. મથિવાલ નભુભાઈને એમાંતે 
કેટલોક ભાગ બતાવવામાં આવેલે!, પરતુ ત્યાગ્માદ કેટલાક વર્ષ" 

પુતમિયા ગચ્ઠતા થીપૂન્ય અતે પાટશુના ઞધ વચ્ચે કેટલાંક 
કારણુસર્ સુકદ્મો થયેવે અતે તેમાં ભ'ડ$2 ગ'બધી પણુ તકરાર 
દતી આથી તે ભ'ડારને ખમેડીને કચાંક લઈ જવામા આવ્યો હતો. 
તે દવાલ કથા છે તેની માહિતી નથી, ” 1 પાછળથી તપાસ કરત 
ડૉ. સાંડેસરા પાસેથી ન નણુવા મળે છે કે ટટેરવાડાતો ભંડાર 

તાજ્તરમાં પોળીઆ ઉપાશ્રયના ભ*ડાર તરીકે બઠાર આવ્યે! છે. 

* ત્રશરૂગેઝ,, પૃ છ 
1 “ઇતિહાસની ફેડી,' પૃ, ૨૨ 
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કોક્ળીઆવાડામાં રહેતા એક વસ્તા માણેકચ'દ નામના જૈતના 
ધરમાં કોઈ સાધુના પુસ્તકો આવી પડેલાં ' તે મહજિલાલને નેના 

મળી શકયાં હતાં, તેતે તેમણે “કફોોશ્ળીઆવાડે-૩?” એવુ* નામ 
આપ્યુ છે. આ ભડાર હાલ અસ્તિત્તમાં તથી. ડૉ. ભાંડાર્કરે 
જેતે! “ મકા મોદી' ના ભ”ડાર તરીકે નિદે*શ કર્યો છે તેતે વિશે 
મણિલાલ નોંધે છે કે ' તે મામ્મુસે ભ'ડાર બળો ગયાનું કડી ડશુ* 
બતાવ્યું તથી,” * તેન્૪ રીતે ભાંડારકરે આપેલ્નુ' ' મરૂપસાગ2' 
નામ, મણિલાલ ડહે છે કે “ ૩ાઈ આવતા જતા સાધુ જે તે 
વખતે પચાસરમાં યતા તેનુ છે બાકી તે ઠેકાણે ભ'ડાર૨ નથી. 9 * 

મણિલાલતે આ બન્ને ભ'ડારો જાણી જેઈ ને બતાવવામાં આવ્યા 
નહિ હોય. કારણુ કે, આજે એ બન્તે ભ'ડારો પાટણુમાં છે. પહેલે! 
એના મૂળ નામે અને બીશ્ને સાગરના ઉપાશ્રયના ભ'ડાર તરીકે 
પ્રસિદ્ધ છે. ડો. ભાંડારકરે નિરદેમેલે! “ રાજવિજયદયાવિજય ? તો 
ભ'ડાર મણિલાલની યાદીમાં “ શાળી ( ? સાળવી) વાડાના 'ના નામથી 

નોંધાયેલ છે. મણિલાલતે તેનાં ૨૦૦ પુસ્તકો બતાવવામાં આન્યાં 
હતાં તે બાથીનાં ચોરાઈ ગયાંતુ' કરેવામાં આવ્યું હતુ.* હ)લમાં 
સાળવી વાડામાં કોઇ ભ'ડાર નથી. લુક ગચ્છતો ભ'ડાર પોતે 
સૌપ્રથમ જેયાનુ' મણિલાલ તેષ્યુ' છે. પણુ એ ભ'ડાર હાલમાં 
પાટણુર્મા નથી. એ ગચ્છતા અતુયાયીએની સખ્યા પાટણુમાં નહિં 

જેવી જ છે. તેથી બીજે કાઈ સ્પ્રળે તે ભડાર ખસેડામો હોય તે 
ખનવા ન્તેગ છે. “ ફેફ્ળીઆવાડા ન. ૧-૨ માં કેટલાંક તાડપત્રો 
છે” અને “ખેતરસી (? ખેતરવસી)માં જે છે તે બધાં તાડપત્રો 
છે” એમ મણિલાક્ષે નોા્યુ' છે તે સાચુ” છે; આ ત્રણે ભડાર 
તેમજ વાડી પારશ્ચનાયનો ભડાર પાટણુમાં છે. લગભગ બધા 
ભંડારા હાલ “હેમયદ્રાચા ત્તાનમ'દિર' માં દરેકના અલગ 

* વ્રસિટ્મૈત, પ, « 
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નામનિદે્શ સહિત મૂકવામાં આવ્યા છે. 

પુમ્તકોની ન્નળવણી વિશે મણિલાધે પોતાની અવલે।કત-તોંધમાં 
લખ્યુ છે કે “ કાગળ અથવા લાકડાના દાળડ] બતાવી તેમાં ધોડાવજના 

શૂકા ચાથે પુસ્તકોને ભરી રાખેલાં હેય છે કે તેતે જવગજ'તું વળગે 
નહિ. ધમડાતે બબે લુગડે બાંધી, બધા ભેગા કરીતે ઠશમાટ કરે 
પઢારામાં ભરી રાખે છે.” * પુસ્તકોની ગોઠવણીમાં માલૂમ પડેલી 

અશ્યવરધા વિશે તેમણે કમ્યાદ કરી છે. “ ગમે તે પુરતક ગમે 
ભાં ભરેલુ હોય છે, ને ધણીવાર એકના એક ન પુસ્તકનાં થોડાં 

થોડાં પાતા ખેત્રણુ દાબડામાંથી જડે છે.'”' બે ભ'ડારા નિવાય 
બીજે કયાંય તેમતે પુરતકોની ટીપ મળી નણેતી આ ટીપમાં 
મ'યતુ' નામ અતે પત્રસ“ખ્યા મિવાય કોઈ વિગત મળતી તહિ. 
એટલે તેનાથી પણુ ઝાઝા અથ* મરતો નહિ. વળી આ યાદીમાં 
કેટલીકવાર “ જીત્રાલિમમ ને બધ્લે “ છવા ખેગમ' લખેલુ” હોય તેવી 
ભૂક્ષે પણુ જેવા મળતી.1 આ પગ્મ્થિતિમાં મણિલાલને એકે એક 
ભડારમાં એક્ટે એક દાબડે! ઉધડાવી એકે એક પુરતક ન્નેવું પડયું” 
હતુ'.“તેમણે “ લગભગ નવ દરા ૯%નર પુમ્તકેો જેઈ કાઢી તેમતાં 
નામ «યાં ને ત્યા ઉતારી લેઈ, પછી ચકી તેમના વર્ગ પાડી, અક્ષર્વાર 

'તેમની ટીપ બનાવી તેમના વિષે ચોડી ઘોડી લકીકતનુ' પત્રફ ” 1 
તૈયાર કયુ” હડુ. પુરતકોને ભ'ડારના ઉમરા બહાર લઈ જવાની 
મતા હતી. એટલે ભડારોની ભેજવાળી અને પૂરા પ્રકાશ વિતાવી 
જગામાં દરરે!જ આશરે પાંચ કલાક બેસીને તેમતે કામ કરવું 

પડવુ'.1, ભ'ારાની તપાસ પૂરી કર્યા પછી તેમાંથી ઉતરાવીતે 

% ત્રસિર્ગન,, પૃ. ૮ 

ન એનન, પૃ. ૯ 
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વડેદર્ાના મખષ્યસ્ય મથાલયમાં રાખવા જેવાં ૩૭૪ * દમ્તલિખિત 
પુસ્તકોની તેમણું યાદી કરી હતી: તે પુસ્તકોની નકલ કર્વાતુ* 
કામ કવિ તારાચદ ડેવળતે દર હશર શ્લેકે છ રૂપિયા 
મિકાઈ આપવાનુ દરાવીતે સોપ્યું હતુ”. પુસ્તક ઉતરાવવાના કામની 
રૃખરેખ રાખવાતુ' પાટ્ણુના દેસાઈ શ'ભુધર લક્ષ્મીધરે શોખથી 
સ્વીકાર્યું” હતુ. 4 

પોતે જેયેલાં પુસ્તકાનુ' ટૂક” પણુ માહિતીપૂણુ" અવલોકન 

ભણિલાલે પોતાના કામના નિવેદનમાં સામેલ કરેલુ છે, તેતી અ'દર્ 
પદેલાં તેમણે જૈન ધમતો મ'ક્ષિપ્ત સારપ્રાહી પરિચય કરાવીને તે 
ધર્મના મુખ્ય મુખ્ય ત્રથો! અને વિષષોાતે સંવિગત ઉલ્લેખ કર્યો છે. 

પોતે ન્નયેલાં પુસ્તકેતે તેમણે આ પ્રમાણે ૧૯ વર્ગૌમો 'વહે'ચ્યાં છેઃ 
(૧) જૈતધર્મ (ર) થાહ્મણુધમ (૨) વેદવેદાંગ , (૪) પુરાણુ (૫) 
સ્મૃતિયૂત્રાદિ (૬-૭) વિશુદ્ધાદદૈત-કેવલાદ્દેત (૮) મ'ત્રત"ત્રાદિ (હ) 
આયુવેદ (૧૦) જ્યોતિષ (૧૧) યોગશાસ્ત્ર (૧૨) વ્યાકર્ણુ (૧૩) 
જાશ (૧૪) ૪રદોલ'કારાદિ (૧૫) ન્યાય (૧૬) નાશક (૧૭) કથા- - 
આખ્યાનાદિ (૧૮) ચરિત્રેતિકાસાદિ (૧૯) કાવ્યાદિ. નઃ પોતાને * 
મહત્ત્વનાં જણાતાં પુસ્તકોની પ્રતની સાલ તથા ટીકાદિતી 'વિગતે!”, 
આપીને મ્ર'ય તરીકેની તેમની મૂત્યવત્તાતે! ટ'કમાં ઉશ્લેબ ૬ કરીને 
પ્રમિદ્ધ કરવા યોગ્ય ત્રથેો! દરેક વિભાગમાં તેમણે સૂચવ્યા છે, ' 
કથા-આખ્યાનાદિ વિભાગતો પરિચય આપતાં તેમશે ગુજરાતી ભાષા 

* સ્રણિલાલે તૈચ1૨ કરેલા આ કામના અહેવાલની તેમના હસ્તાક્ષરવાળો 
હાથપ્રત ગુ. વિ, સભાનતા પુસ્તકાવયમાં છે, ત્તેમા ૩૭૯ ની સખ્યા છુ 

પૂણુ તેમાં બે પુસ્તકોનાં સ્થાન ખાલી છે એટલે ૩૭૭ ગણાય છાપેલા 
પુસ્તકમાં કુલ ૩૭૪ પુસ્તકોની ચાદી મૂકેલી છે 

૧ વ્રહિટ્ગેન,, પૃ ૨૦ 

તુમ એનન, પૃ, ૬-૬૯ 
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(વિશે તૉંધ કરી છે કે “ગૂજરાતી ભાયાતે પ્રચમ ગૂજરાતીતુ* 2૫ 
આપનાર ઉત્તો જ હોય એમ માતેવાને બહુ કારણે છે. પ્રકૃતી જે 
અષત્ર'શ તેમાથી ગૂજરાતી કેવી રીતે થઈ, એતાં અતેકાનેક ઉઘાહરથુ 
મળે તેવા ગ્રથો આ વિભાગમાં ધણા છે. ધણીખરી પ્રતિઓ 
સતતા ૧૫માને સોળમા સૈકામાં લખાયવી છે; એટલે તે પૂવે* 
ર્ચાયલી હોવી જેઈએ, અને તે સમયની ગૂજરાતી ભાષાનું ગ્વ3્પ 

તેમાં સ્પ જણાવુ જેઈએ.” * ભડારોના ગ્ર જેતી વખત 
મણિલાલની નજર ને કે મુખ્યત્વે સ'સ્કૃત ઉપર હતી, તેમ છતાં 

શુજરાતી તેમતા યાન બહ? રહી ગઈ નથી એમ તેમનાં આ 

શખ્દ્ો પ૫ગ્થી પ્રતીત થાય છે. સમપમ્ર નિવેદ્નતે અન્તે, આ 

ખૂધા ગ્રથોઈી યાદી પ્રસિ કરીતે પ્તિકત"વ્ય માનવાતે બટલે થી 
સયાજીરાવ ગાયકવાડતે એ પસતક પ્રસિદ્ધ કરીને “ અર્વાચીન ભોજ' 
ખતવાનુ' વૈમણે નમ્ર ખેધન કયુ છે. તેતે અગે તેમણે તીચે જ્રજગ 
યોજના પણુ સૂચવી હતીઃ 

“(છે જક સંસ્કૃત મોતે મળી આજેતી ટીકાજો નાવે 
ષોગ્ય પ્રાતિએ મેળવી, સ શોધન કરીને પ્રસિદ્ધ કરવા. 

(૨) મૂલ સંસ્કૃત ત્રો ઉપર થોડી અગે રીટા યેજ 

પ્રસિદ્ધ કટા, 
(૩) યોગ્ય મ્ર'થાતાં ભાયાંતર કરવાં. 

(૪) બાકીના મ્ર'થોાને! સાર માત્ર કાઢીને પ્રસિદ્ધ કરવો 
(૫) નવા ગ્ર'ોતી શોધનુ' કામ જયાં ન્યાં ભાળ મળે (પાં 

ત્યાં ચાલતુ રાખવું.” * 

મશિલાલની આ વૉજ્નાસાતુર કેટલુંક કામ તો એ 
વખતે જ ચરૂ થઈ ગયુ" ઘતુ*. વડોદરાના મપ્યર્ય ગ્રચા- 
લષમાં રાખવા નવાં પુસ્તકોની તેમણે તારવણી કરૅથી હતી 

ક ત્રહિટ્મેન., પૃ ૧૮ 
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તે જૈણ કેડલાક સ'સ્કૃત ગ્ર'થોઈની પ્રતિઓ ઉપરથી તેમનુ” સીક 
ભાષાન્તર રાન્યે મણિલાલ પાસે કગવ્યુ' હતુ, જેમાં “ દચાશ્રય ' 
મુખ્ય, જે. ફેટલાક મહત્ત્વના પ્રથાના સાર આપતા બે 
સ'મ્રશો, 'સાર્સ'મ્રદ ભા, ૧-૨, પણુ તેમતી જ પાસે રાન્યે 
લેધાર કમાવ્યા હતા, એ કામતુ' 'મહતત્ત થી ત્રીમતલાલ દ૬વાલતાો 

પ્રયત્ત પછી થીમ'ત સહારાજાતે વિશેષ સમ#નયુ” એટલે વડોદરામાં 
“પ્રાચ્ય વિદ્યા મ દિર્'તી કાયમને માટે સ્યાપતા થર અને મણિલાવે 
સૂચવ્યુ' છે તેમ, અ“્રેજ ટીકા સહિત પ્રમાયુભૂત વાચનાવાળા 

અતેક સ'સ્કૃત મ્ર'થાતે પ્રગટ કરતી “ઉદ્ર૦[:૫૪&ઉ 0૦140108 
૭૦૬105' શરૂ થઈ. આમ, વડેોદરાતા વિવ્રમાત પ્રાચ્ય વિદ્યા 

મ'દિઃ તથા “ 0. 0. 3.'તુ' શ્રેય કેટલેક અ'શે મણિલાલતે ન્તય. 

ઊછ રીતે મષિલાલે પાટણુના ત્રયભ'ડારોની તપાસ કરવાની 
કામગીરી તેમતા કાઈ પણુ પુરાગામીન! કરતાં વધુ સમય અતે 

જહેમત લઈ તે યશસ્વીપણે બજાવી હતી. ભડારામાં રહેલી ઉત્તમ 
સારસ્તત સ'પત્તિને1 પ્રથમ પમ્ચિય કર્ાવવાનું' માન મણિલાલતે 
“તય છે એમ કહીએ તો ખેાડું' નથી. તેમની પછી એ કામ થા 
ચીમનલાલ દલાક્ષે એજ રાન્ય તરફથી ૧૯૧૪ ના સપ્ટેબર- 
નવે'બર દરમ્યાન કયું” હતું. તેમની મંદદમાં પાંચેક માણુસે! હતા 
અતે પ્રવત'ક શ્રી કાન્તિવિજયજ તથા તેમના શ્િષ્યવગ'તી એમને 
પૂણ સહાય મળી હતી. આથી શ્રી દલાલતુ' ઢામ મણિલાલના કરતાં 
વધુ સરળ, સ'ગીન અને ઝડપી બની શક્યુ. તેમણે ૧૩૦૦૦ કાગળનાં 
પુસ્તકો તથા ૬૫૮ તાડપત્રો બારીકાઈથી જેઈને * તેમની વ્યવસ્થિત 
સૂચિ તૈયાર કરી છે. સ'સ્કૃત ઉપરાંત્ અપભ્ર“શ અને જૂની ગુજ- 
શાતીનતા અતેક કીમતી ત્રથથા તેમના વખતમાં પ્રકાશમાં આવ્યા, 

* *પાટણુના ભ'ડપરોા ' વિષયક ક્રી દલાહ્તો પાચમી ૩ુજ. સા. 
પરિષદના સ'મેલનતા અહેવાલમાને1 નિખ ધ, ૫.૧ 

ક્ટ 
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આશ, ખરી દોલત પૂરેપરા પ્રકાશમાં લાવવાનુ' કામ થી દલાલે 
ઝય" એમ કહી શકાય. તે પછી મુનિથી પુણ્યવિન્ત્યછીએ લાગલાગટ 
અહાર વર્ષ મડેનવ કરીને બ્ડારાતાં બધાં પુમ્તકોતું વગીષકરણુ 
કરીતે તેમની પૃણુ* #નળવણી અતે વ્યવરિથિત ગોઠવણીતે। ઉત્તમ 
ત્રબધ કર્યોં છે. બધાં પુસ્તકોતી સ'પૂણુ' ગ્ર'થવાર, લેખકવાર અને 
વિષયવાર સુચિ તેમણે તેયાર કરી આપી છે એ તેમને! વિદ્દ્ર્ગ” 
છૃ૫મ અવશ્ય મોટો ઉપકાર છે. આ રીતે આજ સુધી વિકસત! 

રહેલા સ'શોધન-ડાયની એક મહત્ત્તતી કડી મણિલાલતુ' આ કાય* 
પૂરી પાડે છ્ટેડે 

ભાયાંતર--સ'પાદન 

મણિલાલના ડૃતિસમૂહમાં તેમણે કરેલાં ભાષાંતરો અતે 
સ'પાદતોની સખ્યા ખ્યાત ખે'ચે તેટલી મેરી છે, તેમણું સ'સકૃત 
હસ્તલિખિત ગ્રથોતી મૂળ પ્રતિએ પરથી અ'ગ્રેછ અને ગુજરાતી 

ભાષાતરા સ્વોપસ તેમ મૂળ ટીકાએ મહિત તેૈયાર્ કર્યા' છે, તેમ 
અંશ્રેછમાંથી કેટલાક ભાયાંતર-રપાતર અતે સ'કલનરપ શ્રથેદ પણુ 

ઉતાર્યા છે એમની આ પ્રશૃત્તિએ તેમનાં પાછલા વરમોમાં જરૂરી 
એવે દ્રવ્યાભ પણુ કરાવ્યો હતો. આમાંથી અ'ગ્રેજી પુસ્તકોતે 

એક બાજુએ રાખીને ગુજરાતી ભાષાંતરેનેો જ વિચાર્ કરવો આ 
નિબ'ધ માટે પ્રસ્તુત છે. સગવડતે ખાતર્ તેતા સ્વેચ્છાએ કરેલાં 

અને સૉપાયેલાં ભાષાંતરો એમ ખે વિભાગ પાડીએ. 

" હશિલાલે ર્વેચ્છાએ અતુવાદ કરેલાં પુસ્તકોમાં ભવમૂતિનાં 

ત્રણુ નાટકો, “ ગુલાબમિ'હ, ' “ ગીતા,” “ ચારિત્ર, ' “રામગીતા,' 
“હનુમન્ નાટક', “ચતુ સૂત્રી' અને * વૃત્તિપ્રભાકર 'તે। સમાવેશ થાય 

છે, તેમાં “ ગુલાભસિઠ' , “ ગીતા' અતે “ ચારિત્ર ' વિશે અમાઉ 
ડશેવાઈ ગયું છે. “ રામગીતા ' અને “ હુનુમન્ નાટક' અઘાપિ 
અપ્રસિદ્ધ છે. “રામગીતા' ના મૂળ સ'સ્ફૃત સહિત ગુજરાતી 
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અનુવાદની મણિવાલના દસ્તાક્ષરે લખેલી પ્રત ગુ. વિ. સભાના 
ગ્ર'થાલયમાં છે. તેનાં કુલ ર૫૨ ફૃલ્સ્કેપ સાઈઝનાં પાનાં છે. તેમાં ૧૮ 
અષ્યાય અતે સાનકાણ્ડસારનિર્પણુ, ઉપાસનાકાણ્ડસારનિ૩પણુ અને 
કમ્કાંડસારનિરૂપણુવાળી ત્રણુ અનુપુતતિએ છે. “હતુમન્ નાટક'ની પત 

તૂટક અને અધૂરી છે. તેમા અક્ષર મણિલ્રાલના નથી. * નિશ્રશદાસ- 
ગ્ચિત હિદી “ વૃત્તિપ્રભાકર 'તો અતુવાદ ૧૯૦૫માં પ્રગટ થયો હતે।. 
તેના અધૂગ રહીં ગયેન પાછળના ભાગ (પૃ. ૩૭૭-૩૬૦)તો 
અનુવાદ તનસુખરામ ત્રિપાદીએ કર્યો છે ને તેતી પ્રસ્તાવના પણુ 
તેમણુજ લખેથી છે, તેમની અતિસ'સ્કૃતમય કૃત્રિમ રેલી મણિલાલની 
શૈલીથી જુદી તરી આવે છે. “ચતુઃસ્તી' તુ' પુસ્તક જેવા મળી 
રાકયુ' નથી, 

સૌથી વિશેષ સહત્ત્તનાં તો ભવભૂતિતાં ત્રણુ નાટકોનાં 
જ્ઞાષાંતરા છે. માનવહદયના ગ્રેમતે કોમળ અને ઓજસ્વી 
શેવીમાં નિરૂપી શણુનાર ભવભૂતિ મણિલાલને! પ્રિય કવિ 
હતો, “ માવતીમાધવ' તયા “ઉત્તરરામચરિત ' નાં ભાષાંતરો 
પ્રસિદ્ધ છે. “ મહાવીરચરિતિ' તુ ભાષાંતર અપ્રમથ છે. ગુ. વિ. 
સભામા મૂળ સસ્કૃત સહિત આ ભાપષાંતરની ઢાથપ્રત છે. 

નાટકના છટ્ટા અ"કતા ૩૮મા શ્તોક સુધીતુ' લખાણુ એમા છે તે 
પરથી અનુમાન ચાય છે કે પાછતા દિવસોમાં મણિવાશે એ કામ 
હાથ ધયું” હશે. સ્'સ્કૃત ટીકાતે અતુસરતી તૂટક ટીકા પષયુ એમાં 
છે. તેમાં શરમા નકવ કરનારના અતે પછી સણિલાલના હરતાક્ષર્ 

છે. ભાષાતરની રૈલી પકવ અતે ગ્સાળ છે. શ્લેકોનુ' ધણુ ખરું 
સમવૃત્ત ભાષાંતર છે. તેમના “ઉત્તરરામચરિતિ'ના અતુનાદ કરતાં 

* આ નાટક વિરો, ન્યાયના વ્યાષ્તિ ખ'ડ ( 10 તૈણતદ૪2 1.૦૪1૦ ઝે 
વિશે તથા “ સુદશન પજ્ાવલિ” વિશે “છપાય છે' એમ નિદેશા સહિત 
#તહેરાત “સુદશ'ન ગધાવલિ 'મા (પૃ ૬૦૬૨-૬૩ 3૫૨) છે. પણુ 

ત્રણુમાથી એકે રૃતિ પછી પ્રસિદ્ધ યઈ જણાતી નથી. 
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કક અ'શે ચડિયાતુ' ગણાય તેવુ" આ ભાષાંતર કોપ્કે અધિકારી 
* વિદ્દાને પૂરું કરીને પ્રસિદ્દ કરવા જેવુ* છે. 

ઉદ્યોન્યુખ કવિ અતે મમત અનુવાદક તરીકેની મણિલાલની 
શકિતઓતો સૌપ્રથમ પરિચય ફરાવનાર ' માલતીમાધત 'તે। તેમણે 
કરેલો શખ્દશઃ અનુવાદ છે (૧૮૮૦), જુવાન મણિલાલતી મિત્રપ્રેમતી 
ઝખ્તાએ તેમજ શંગારરસિકતાએ તેમતે આ સસ્કૃત પ્રકરણુતે 
અતુવાદ કરવા પ્રેર્યા હત!. અતુવાદતે। તેમતા આ પહેલે! જ પ્રયતન 

હતેઇ, એટલે તેમાં કચારા માલૂમ પડે તે સ્વાભાવિક છે. તેમણે 

કરેશુ' સરકૃત ઉકિતખોનુ' ભાષાંતર વાંચવે સરળ મતે પ્રાસાદિક 
લાગતુ નથી. કેટલાક અલ્પપરિચિત વત્તોતે બાદ કરતાં મેરે ભાગે 
તેમણું સંસ્કૃત શ્લોકોતુ તેજ જૃત્તમાં ભાષાંતર કરેલુ* છે, પહ તેમ 

કમ્તા લેવી પડેલી લધુચુરૂતી અતિશય છૂટ મળતા મમને યથાથ 
ઉતારતી હોવા છતાં તેતા પ્રસાલ્તે ઝીલવામાં અવરોધક નીવડે છે 
“સ્ે તુ' ખોલું” નહિં' (ખીજ આજત્તિ, ૪. ૨૦૯) “કોમળ હાથ 
ઉપર્ ગાલ મુષ્ઠી છાંડીને ' ( પૃ. ૪૮) અતે “સાંપી દે? (પૃ. ૧૦૩] 
જેવા ચરેતરી બોલીના પ્રયોગ ભાષાંતરતે કવચિત્ મામ્યતાતે પામ 

લગાડે છે. આમ છતાં અ'ક નવમાંની પ્રકૃતિના વિવિધ અગ 
ગ્રષેની વિરહી માધવની પ્રેમાકિતએ। તેમજ અ'ક બીશ્નના પાંયમાં 
ને છડઠા શેકમાંનુ' શગારવર્ણુન અનૂદિત નાટફના ઉત્તમ ભાગો છે. 
એમાં મૂળના ભાવને અતુવાદક સરળ અને રસાળ ગુજરાતી યલ્વાહનમાં 

સધ્ળાપણે ઝીલી શકયા છે, ભાષાંતરની દુર્માધતા ટાળવાના પ્રયાસરૂપે 
ભણિલાલે જગદહ્દરતી સ'સ્કૃત ટીકાને અનુસરીને ટિપ્પણુ આપ્યાં છે. 
સ'સ્કૃત ટીકામાં નાન્દી, પ્રકગ્યુ, પ્રસ્તાવના, વિષ્ક'શક# રુગારરસ 
છ. નાં લક્ષણા આપતા શ્લોકો મકથા છે તેતે ચરળ ચુજરાતી 
કડર!ક મહિકકે કતાર છે, જે ૩ જાર કમર જ વે 
તેમણે લીધા નથી. 
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“માલતીમાધવ 'તા અતુવાદમાં બીજભૂત દેખાયેલી કવિરન- 
શક્તિતો આવિર્માવ “ઉત્રરામચરિત 'તા અનુવાદમાં યયેને! છે. 
'ઉત્તરરામચરિત?ના શ્લોકનો! મણિવાલે ઢરિગીત અતે વાવણીને 
બહાના ઉપથષોગ કરીતે મુક્ત ભાવાનુવાદ કચ છે તેમણે ઉતારેવાં 
પ્રકૃતિચિત્રા લોકપ્રિય બન્યાં છે “પ્રિયે રે તે તે કચમ વિસરાય ' 
અને 'ગિરિથી ઝમ ઝમ ઝરણાં વહી નય! વાળી લાવણીઓએ 
મણિલાનનાં ગ્વતત્ર કાત્યોના જેટલી પશસા ગુજરાતી સાહિત્યમાં 

પામી છે મછામા જ્યા એક શ્લોઝમાં લામા સંમાસવાળા વણુષતો 
છે ત્યા મણિનાવે પ્રતોક વિગતને છૂટી છૂટો લઈને વિમ્તારથી 
પ્રાસાદિક વાણીમાં ઉતારી બતાવી છે. ત્યા મૂળ કમ્તા પણુ વિશેષ 
ખૂખી તેએ લાવી શકયા છે એમ શ્રી નરસિહરાવ દિવેટિયાએ 
દણડકામણ્યના વણુષ્તને। દાખલેદ આપીતે બતાવ્યુ છે * મૂછાના ગમ 
તથા પાત્રનિરૂપણુને પગુ મણિવાન ઘણે અ શે જાળવી શકયા છે. 
₹ ભાષાન્તર હાવું તો! મૂળ કે'વુ સુન્દર હશે ઝમ આપણુ હદયમાં 

ઊમ્ચિ ઉત્પન્ન કરે? તેવુ પડેગા વગ*નુ આ ભાષાંતર છે એ 
મતલમનો નરસિહરાવે આ “ઉત્તમ્રામચરિત' વિશે મમગ્ર દદ્ટિએ 
અભિપ્રાય આપેલો છે. વળી એકદરે “શ્રવણુને અત્ય ત મધુર લાગે 
તેવુ પ છે અને ભાષા પણુ ' માલતીમાધવ' કરતા એછી કિલણ 

છે એટલુ જ નણિ પણુ એક*દરે મ્મણીય અને પ્રૌઢ છે '” એમ 
કહીને નરસિ હરાવે મશિલાવની અતુવાતકલાની યોગ્ય કદર કરી છે. 

પણુ સાથે સાથે નરસિઠરાવે અ! ભાષાત?માં માલૂમ પડતી 
લાંભી સમાસરચના અને પવ્રની શિથિલતાના દોષથી મારીને મૂળાના 
અથમાધમાં રહી ગમેવી રમ અતે પાત્ર ઉભયતે હાનિ 

પહોચાડે તેવી અનેક નાતીમોટી ખામીઓ તારવી બતાવી 

* જુઓ “મતોમુકર, ગ્રથ ૧, પૃ ૬૫-ક૬ 

૬ એજત, પૃ ૧૪ 
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છેં અનેક મ્યળે તેમણે ભાષાત*્મા મષ્થિવાલે બ ગાળી આવૃત્તિના 
પાક્તે અનુચરવાથી તેમજ ગમજટેરથી કરેલી ભૂલે! ખતાનીતે સુધારી 
પણુ છ * પ્રેટલેક રથળે જૂનભરૅલા પાદ અને અયબોધમાં ઊતરી 
પડતુ” મણિલાતતું “ ઉત્તરરામચરિત' ભાવડાન્તર તરીકે લટ 
અતે શિથિલ છે 4 

મોપાયેલા પૈષ્ી મણિલાલે તૈયાન કરેલા ભાધાન્તરોની ગ'ખ્યા 
મોટી છે,ઝં- તેમાથી ' દ્યાશ્રય, ' ” વિવાત્તાડવ, ' જડદશતસમુસ્યય' 

“વિકમચરિત' “ભોજપ્રભધ? અતે ' શ્રુતિસારસમુદ્ધદણુ ' એટલા 
શસર્કૃતમાથી કરેલા ભાષાતરેો નોધપાત્ર છે 

* હ્રાત “અરરણ રડ તેથી સામુ જુઓ હન્ઠુએ તમે એ મણિલાલતી 

પક્તિતો નરસિ હરાવે અરશરણ રડું હાવાએ ૬, ક્ષમા કરજે તમે 

એમ સુધાગ સૂચવ્યો છે તે જ મૂળને અશિપેત છે એજ રીત્તે * અસહ 

નવ ને ત્રેહ નિવડે એ પતાથસ્થાનની મણિલાલે મૂટેલી ઇક્તિને-ન શુ 
એવુ વ્હાહ્ષુ ? -કદિ-પણુ ન વેડુ વિરહ રેૅ' એમ નરસિહરાવે ખદધી 

રૈ ત્ત ઉચિત છે (જુએ “મનેપુયર '-1 પ્ર ૩૯-૪૦ અને ૪૫ ) 

મૂળન। પ્રસાદ, ગૌરવ અને રસને એકદર સકફ્ળપણે ઝીલી ખતાવતુ 

શાષાતર શ્રી હમાશ કર જોષીએ 1૯૫૦ ની સાલમ આપ્યુ છે તેની 
પહેલા બે'ક વધે શ્રી પદ્માવતી દેસાઇએ આખા નાટકને! અને દસ બાર 

વષે" શ્રો મતસુખલાત ઝવેરીએ ત્તેના ત્રીન્ત અ કતે। અતુવાદ પ્રગટ ધ્ધ 

હત્તા આમ મણિતાલતા અનુવાદ પછી “હત્તરરામચરિત ના ખીન્ત 

અતુવાદો આવતા ૫૦-૬૦ વષ'ને! ગાળા ગયો એ લવભૂતિની કૃતિતા 
અવુવાદની દુ સાધ્યતા ચૂચવે છે થ્રી જેહાગીર એરચ સન્તતાએ શી 
ઉમાશ કરના “ ઉત્તરરામચરિતિ'ના અનુવાદનુ અવઝોશ્ન કરતા તાજેતરમા 

કહ્યુ છ કે “આથો વધારૅ સારુ ચુકરાતી ભાષાતર ભવિષ્વમા થાય એમ 

શને લાગતુ નથી? તે ઉમાશ “રની તે કાયમા સફળતાનુ તેમ એ કામળી 

દુ સાધ્યતાતુ પણુ નિદર'ક છે (જુઓ “પ્રન્તબ'ધુ, ' તા ૨૭ જુદાઈ 
૧૯૫૨, પ ૧૨) 

તઃ તેની સપૂણ યાદી માટે જીઓ પરિરિષ્ટ - ૨ 
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&્વયાશ્રય : હેમચદ્રાચાર્જ્તુ આ મહાકાવ્ય * 1300002 
ઉદ્વકા-₹18 ૩૦1૦૩ મા શુદ્ધ સસ્ડગ્ણુ પામીતે પ્રગટ ચયુ' તે 
પહેગા માભિલાવે મૂછ ગ્રથની એક જ હાથપ્રત પરથી ફરેદે આઓ 
અતુવાદ છે. તેની સાથે મૂળા સસ્કૃત છાપેલુ' નથી. એ રીતે મૂળ 
કાવ્યની પહેલા એને! ચુજરાતી ' અનુવાદ પ્રસિદ્ધ થયો છે. 

ટીકાતે આધારે તેમણું મૂળના પાઠ નયા અશુદ્દ એટલે કે બધ 

ખેસતા ન હેય ત્યા સુધાર્યા હતા. “ ડ્યાશ્રય'માં હેમચદ્રે રચેન 
* અશ્ાધ્યાયા 'ના પાદવાર ઉદ્દાહરણુ છે, તેમ ખીજી તરફ રાજર્ાતના 

શતિહ્ાસને લગતે! અય પષ્ત્ તેમાથી નીફળતે! નય છે બાષાતર 
કરતી વખતે વ્યાકરથુનાં ઉંદાહરણુતો હેતુ ત સચવાય તે દેખીતુ 
છે, એમણે આથી કેવળ ઇતિટાસને લગતો અથ ભાષાતરમા 
આપ્યા છે તે ઉચિત છે. અલમતિલકની ટીકાતે અનુસરીતે તેમણે 
ભ્રાષાતરની સાથે ટીકા પણુ આપી છે અને આરભમા શુન્ઝરાતના 
પતિઠાસ પર પ્રકાશ પાડે તે રીતે “ દ્રયાથ્રય 'ના વસ્તુનું” પૃયણ્ર્ણુ 

કરી બતાવતી પ્રસ્તાવના મૂકી છે મષિિતાલતુ આ ભાષાતર અશુદ્ધ 
હૈવા વિશે ફરિયાદો થઈ છે. પ્રો. કેશવગાલ હિ. કામદારે “ મણિલાલ 
નભુભાઈ સપાદિત સ સ્કૃત ઠ્યાશ્રય વાચતાં મતે ઘણી નિમશા થઈ? 
ભાષાતર અરુ છે, પસ્તાવના યોગ્ય નથી, અને ટિપ્પણુ વ્યવસ્થા 
તેઢલી જ અધૂરી છે” * એમ કહ્યુ છે તે ખોટુ નથી, પણુ કેવી 
પરિસ્થિતિમાં મહિલાલે તે કામ કયું હતુ તે લક્ષમાં લઈને તેની 

અશુટ્દિ કે અપૃણ્'તાનુ' નિદાન થી રામનાલ ચુરતીલાત મોદીએ 
તારવી બતાવ્યુ છે તે મણિવાવતા કાર્યને ન્યાય કરનારુ* છે 

તેના નીચેના ત્રણુ મુદ્દા મહત્ત્વના છે. (૧) “દ્રયાશ્રય ' જેવા 
કહત કાવ્યતુ' ભાષાતગ કરવુ એ સક્કેલ કામ છે; (૨) છાપેતી નહિ 
પણુ હાયપ્રત અને તે પણુ એક જ ઝુટિત પ્રત પરથી ભાષાંતર 

* જીઓ “ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ચૌદમા સમેવતને! અહેવાલ ”, 
પૂ ૧૩૩ 
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થયેનુ હોઈ તે સાગાપાગ શુદ્ધ બન્યુ નથી, (૩) ચુજરાતના પુગતત્તને! 
તે ઞમયે જેઈ એ તેગ્લે! વિકાસ થયેલે! નહિ અને હાલમાં મળતા 
એતિહાસિક કાવ્યો અતે પ્રબધો એ વખતે પ્રગટ થયેલા નહિ * 
આ ખુલાસો! નેતા અતે આજસુધી એ કા યતુ ગુજરાતી ભાષાતર 
ચયુ નથી તે હળકત ધષ્યાતમા લેતા મણિલાવતુ “દ્યાશ્રય' નુ 
ભાષાતર એમા ગ્હેની કચાશ હતા મણિવાતતી એક અનુ*્ન્ણીય 

સૈવા જ ગણાવું જેતએ. 

વિવાદતાંડવ કમળાકર ભટ્ટકૃત “વિવાદતાડન'ને। મૂળ 
-સસ્કૃત મહિત અનુવાદ આ ત્રથમા ન્તેવા મળે છે મણિનાતે 

ગ્રસ્તાવતામાં તતા કર્તા વિગે મ્ટનીક મહત્ત્તતી માહિતી આપી છે 
તે ઉપરાત પોતે એ ગ્ર થની હાથપ્રત મેળવવાના કરેલા મયત્તોની 
નોંધ કરી છે ઓકમકડ'ના ગ એફ્ેતુ કેટનોગ જેઈ તે “વિવાદ 
તાડ4' ની સસકૃત દાયપ્રત કાશીથી તેમણે મ'ગાવી હતી પણુ તે 
ધૃણી તૂમ્ક અતે અશુદ્દ હોવાથી ખીજ પ્રત તે વખતતા પજામ 
યુનિવર્સિટીના રન્સ્ટ્રિાર ગો સ્ટેધ્રત પાસેથી મગાવી તે પણુ 
પહેલીના જેટલી જ અશુદ્ટ નીવડી પછી મદ્રામના પ ડિત્તોતે લખ્યું' 
અતે પૂનાની દખ્ખણુ કૉલેજમાં એની પ્રત છે એમ ખગ? મળતા 
લ્યા પણુ વાર્વાગ એતે માટે તેમણે પત્રો લખ્યા પણુ એકે 

સ્થળેથી કશે! જવામ ન મળ્યો છેવટે વડોદરાની સ સ્કૃત શાળાખોના 

સુપરવાઈઝર શાસ રાશમમ પાસેથી એક પ્રત મળો આવી 
ધણી મહેનતને અતે નળેવી આ ત્રણુ પ્રતોતે સરખાવી ન્ેઈતે 
તેમાંથી તેમણે એક શાહ પાઠે ઉભો કર્યો હતો તેમણે પાઠાતરો 
નોધેલા છે ને સસ્કૃત પાઠ અનુવાદની સાથે છાપ્યો છે. મ પાધ્ન 
અને ભાડાતર તરીકે આ આમ્સો પાનાનો ત્રચ મણિવાલે વડેરા 

% «તએ ”ગતગ્કૃત ડ્યાશ્રય પવ્યમાં મધ્યકાલીન ગુજરાતની સામાજિક 
સ્થિતિ” પ્રસ્તાવના, પૃ, ૭ 
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રાજ્ય તરકથી અનૃદ્તિ કરેલાં પુરતકોમાં ત્રેષ્ઠ છે. વિષયનું” મહત્ત્વ 
પણુ તેમણે પ્રસ્તાવનામાં સમનવ્યુ* છે. મતુ, થાસવલ્કય, નારદ, 
ઢાત્યાયત, ગૌતમ આદિ ધ્મશાસ્ત્રકારાના અભિથાયોની તુલના 
કરીતે લેખકે પોતાને મ્વત'ત્ર મત સ્થાપી ખતાવ્યો છે તે તરફ તેમણે 
પ્યાન ખે'ચ્યુ" છે. દાયજાભાગ જેત્રા વ્યવઠારનતા અતેક મહત્ત્તના 

વિષયોની ચર્ચા કરતો આ ગ્ર'થ આજે પણુ સમાજશાસ્ર પરત્વે શુદ્ધ 
વિચાપ્રેગ્ક વાચન પૂરુ' પાડૅ તેવે! છે. 

ષડૂટરાતસસુચ્ચય : હરિભદ્્સરિના સુપ્રસિદ્ધ સ'સ્કૃત મ'યતે 
આ અતવુવાદ છે. તેતા ઉપોદ્ધાતમાં મણિલાલે ન્યાય, વૈશેષિક, 
ગેશ્વર-નિરીશ્વર સાપ્ય અને પૂર્વોત્તર મીમાસા એ છ દશોના 
ટેકો પગ્ચિય આપીંતે ત્ર થના લેખકે યોગ અતે વેદાન્તનો વિચાર 
કર્યોં નથી તે મધ્લ ટીકા કરી છે. દરિભિદ્ર્સ્રિના સમયતી પૂરતી 
માહિતીને અભાવે તેઆ આમ કરવા બ્રેરાયા હોય એમ લાગે છે. 
ઉપર ઉલ્લેખેલ સાંખ્યમાં યોગદરાતતેો સમાવેશ થયેલો છે શ'કરા- 

ચાય હરિભદ્રના સમકાલીન હતા. પણુ શ'કરના શ્રંધે! તેમની સામે 
નહોતા, અદ્દૈતદશન એ વખતે હતુ. પણુ શાંકરદશ'નના મહે 
એ વખતે નહોતા. બએટલે અત્યારે જેને કેવલારદ્દેત કહે છે તે વેદાન્ત 
હનિભદ્રસૂર્તા સમયમાં જુદા દશત તરીકે માન્ય ન યયુ' હોય તે 
સમજી શકાય તેમ છે. હરિભદ્સૂરિએ “ જ્ઞાસરવાર્તા સમુચ્ચય 'માં 

ઓષપનિપદ દર્ચનતો ઉલ્લેખ.કયૌ છે. પરુ એ વખતે ઔપતિવદ 
દર્શન રહ દશાન તરીકે ન્નણીતું ન હોવાથી “ ષડ્દશનસમુગ્ચય 'માં 
તેમણે એનો સમાવેશ ન ડર્યા તે સ્વાભાવિક છે. 

વિક્રમચરિત્રઃ મૂળે શ્રી ક્ષેમ'કરે ગવમાં લખેલી વિક્ેમચરિત્રની 
વાર્તાને રામચ'દ્રસૂમ્બિ સ'સ્કૃત પઘબ'ધમાં ઉતારેલી તેતા આ 
ગુજરાતી અનુવાદ છે. વિકેમચુણુમહિમાં વણષ્વતી આ બત્રીસ 
વાર્તાઓ શામળની સિ"હાસનબત્રીસીની વાર્તાઓથી જુદી છ. 
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વિ. સ. ૧૪૯૦ મા દ્િકાત્રામમાં ( ડભોઈમાં ? ) આ શ્રથ પૃ 
થયાનું લખેલુ છે. ઉપોદ્ધાતમા મણિવાવે વેગર્તે। આધાર લઈ તે 

જતતોની નૂતતતા ઉપજાવવાની શકડિત વિશે તેમજ મેક્ષમૂલર, ટેમ્પન, 
કગૂસન આદિ વિદ્દાનોતા પતોતે વક્ષમાં લઈને વિક્રમના સમય 
વિશે ચર્ચા કરેતી છે આ ગ્રચની હામપ્રતર્મા જયાં નયા અરાદ્દિ 
જણાઈ ત્યા ત્યા પો!તે કલ્પિત પાઠે ઉમેરીને ભાષાતર કર્યાતુ તમાં 

અધ્્માગધી ભાષાના શ્લેકોતો અનુવાદ તદિદિની સહાયથી કર્યોવુ 
તેમણે રવીકારૅલુ છે તૂટક ભાત્ર વિશે તેમણે પાદટીપમાં તેધ 
કરેતી છે મૂળતુ તાત્પય" સમજાવતા ટિપ્પણેા પણુ કવચિત્ 
પાદટીપમા મૂકેના છે 

ભોજગ્રખ'ધ. ભેજને ઇતિહાસ, કવિદૃત્તાત અને 
સાહદિત્યવિનાદ એ આ ચ્રૈથના ત્રણુ આકર્ષક અંગા છે. જેત 
મતના કોઈકે યતિએ લખેલા સસ્કૃત ત્રયતેો આ અવુવાદ 

છે. ભજનો પૂણું પ્રયધ આપવાના ઈરાદાથી મૂળ લેખે 

આ ગ્રથ લખેલો, પણ્ ૭ અધિકાર ચુધીન તેની અખડિત 
ગ્રત મણિલાલને મળેની, આથી પછીને! ભાગ તેએ લઈ શકયા 
નથી. પોતે ઉતારેલા ભાગમાથી પણુ તૂટક સ્થાતોતે તેમણે છેડી 
દીધાં છે અને અરાદ્દ લાગતા પાકતો આસપાસને] સ દભ જેઈ તે 
પોતાની મેળે અચ* બેસાડવાને। પ્રયત્ન કર્યો છે. 

શ્રુતિસારસસુન્ધરણુ : શ'કરાચાયતા શિષ્ય તોટકાચાયરચિત 
નૈદના તત્ત્વનું” દોહન આપતા સસ્કૃત ત્ર'યનું આ ગુજરાતી ભાર્ષાતર 

છે. મણિલાલે તેતી પ્રસ્તાવનાપ્રા લેખકવિષયક માદિતી આપવા 
ઉપરાત ચાર સહાવાકયોના તાત્પય પરત્વે વિવિધ દદિળિન્દુઓ 
લઈને વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલો છે, અતે અતે કેવલારદ્ૈતનુ પ્રતિપાદન 
કરી ખતાવ્યુ* જે, પોત્તાના ગ્રિષ વિષયનું નિરૃષણુ કર્તા મ્ર'થતું' 

સણિલાલે કરેલુ આ ભાષાંતર શુદ અતે વિશદ છે, પાદટીપર્માં 
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અતેક સ્થાતે અથ*તુ' મ્પણીકરણુ કગ્તાં ટિપ્પણી છે. આ ગ્ર'ચનુ” 
પોતે અ'્રેછમા સટીક ભાષાંતર્ કયું” હોવાતે તેમણે પ્રશ્તાવનામાં 

ઉલ્લેખ કરેલ! છે. 

સારસ'ગ્રહુ ભા. ૧-૨ : પાટણુના ભ'ડારોમાંથો મળી આવેલા 
%ટલાક મહત્વના ગ્ર“થાના સાર આપતાં મણિલાલે તૈયાર કરેલાં 
ખે પુમ્તક્રાની પણુ અહીં' જ નોંધ લઈ લઈ એ. તેતા પહેલા ભાગમાં 

૬પ્રબ'ધચિન્તામણિ, *?' “વિમળમ'ત્રીરામ,? “ ચદરાજાને। રાસ,' 
“અલમ'દારકાવ્ય, ' “ કાલિકાચાયસૂરિકયા, ? “ અ'બડચરિત્ર,' 
* ધરતાચરિત્ર,' “ ચક્રવતિ”ત્કહિસ્વ૩પ,? “ શ્રીવીતરાગરાસન,” * ચિત્ર- 

સેતચરિત્ર,? “ ત્રિષષ્ડિરાલાકાપુરુષચર્ત્રિ,' * ભક્તામરસ્તવ ' અતે 
*શત્રુજયમાહાત્મ્મ' એટલા તેર ગ્ર'થાતો, અને બીજા ભાગમાં 1 
₹ જીતિમૈમુદી, ' “ સુકૃતસ કીતત,' “સ્થૂલિભદ્રચરિત્ર,' “પાંડવચન્ત્રિ' 
«ચ“દ્રમ્ભચરિત્ર' અને  દ્રાદશકયા ? એટલી ૪ કૃતિઓને! મૂળ 
હાથપ્રતો વાચીતે તારવેલે! સાર આપવામાં આવ્યે છે. કર્તો, ભાષા, 

વિષય, પ્રંતિની સાલ તેમજ અ'દર આવતા લેખનકાળવિષયક 
ઉલ્લેખ-આટલી વિગતો આર'ભમાં મૃકીતે તેમણે દરેક કૃતિનો 
સ'ક્ષિપ્ત પરિચય આપ્યે! છે. ભાષા, કાવ્ય, ઇતિઠાસ આદિના 
અભ્યાસમાં ઉપયેમી નીવડૅ તેવી સામગ્રી તેમાંથી મળી રહે તેમ 
છે. કેટવેક સ્થાને તેમણે પોતાના તરફ્થી ટીકા પણુ આપી છે. 

આ ઉપગંત, મણિુલાલના મૃત્યુ બાદ “ કુમારપાલચરિત્ર ', 

“યોગબિન્દુ' અને “ અતેકાન્તવાદપ્રવેશ' ના તેમના અનુવાદો 

*”પ્રખધચિન્તામણિ નો સાર વડોદરાની હાથપ્રત તૂટેલી હોવાને 

લીધે બી પ્રતિએ! મેળવીને તેમાથી તારવ્યે! છે. 
4 *સારસ'ગ્રફ' શા. ૨ પ્રસિદ્ધ થયૅફ છે, પણુ તે નેવ! નહિ મળતાં 

તેની ૭૭ પાનાની મણિલાલના હસ્તાક્ષરની પ્ત,. જે ગુ. વિ. સશામાં 
છે, તેતે! અહીં' ફપયોગ કરેલો! છે. 
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વડોદરા મન્યે શાસ્ત્રી અમૃતલાલ નારાયણુ પાસે તપાસાવીને પ્રસિદ્ધ 

કર્યા હતા. તેમરું કરેલા આ ભાષાંતરો! શિથિલ, અશુદ્ અને દુર્માધ 
હોવા વિશે તેમના જમાનામાં જ ટીકાએ યઈ હતી. મણિલાલ્ષે તેતો 
ખુજ્તામા આપેલે। છે (જુએ પમ્શિષ્.૫) તે આપણે સ્વીકારીએ 
કે નહિ, પણુ આટલાં બધા ભાષાંતરો એઇ માથે કરતારની 

શ્રહણુશકિન તથા બહુશાસ્રશચ્સિકતા માટે તો માત ઊપન્યા વિનતા 
રહેતુ નથી વળો આ ભાયાતર ૩પે પણુ અતેક અપ્રમિદ્ઠ સ'કૃત 
ત્રથોતે તેમણે સૌપડેવા પ્રકાશમાં આણીતે વિવિધ શાન્તા 
જિત્તાસુઓતે ગુજરાતીમાં શાસ્્રીય વિષષતી વાચતસામત્રી સુધભ 
કરી આપી એ તેમતેો ઉપરાર નાતે] નથી ટ્ૂકમા, આ બધા 
ભાષાંતરોતી કિમત નિરપેક્ષ ગુણુદધ્િએ નહિ, પણુ માપેક્ષ ધેા્ણે 
તેતો જમાને! અતે તેતી વિષુલ સ'ખ્યાતે લક્ષમાં લઈ ને અકવાની છે. 

અગ્રેછ ઉપરથી ઉતારૅલ્ય પુમ્તકોમાં મણિલાલે પોતાની રીતે 
શુજરાતીમાં સ'કલિત કરેલા “ન્યાયશાસ્ર' અતે “ ચેતતશાત્' 
ખામ ઉલ્લેખપાત્ર છે. “ અનૃભતપ્રદીપિકા' ના ઉપોદ્ધાતમાં * 
સેમણું અગેછી “59018010૪37' શબ્દને માટે ગુજરાતીમાં 
“ માનસશાસ્્ર' શખ્દ વાપર્યો છે. પણુ તે વિષયના ર્રંથનું નામ તેમણે 
“ચેતનશાર' આપ્યુ” છે તે સહેતુક છે “ મનુષ્યના સુન માત્ર સ'બ'ધી 
તત્ત્વની ગધ ચેતનશાસ્્ર (9૭૪૦૫૦1૦૪૩) કરે છે' એમ કહીતે તેએ 
એ રાસ્ના વણુ'ત દારા ચેતનવાદ સ્થાપિત કગ્વા પ્રજૃત્ત થયા છે. 

સલો નામતો અગ્રેજ તત્તઝ મણિલાલતી માફક ચેતતતા સવત 
અસ્તિત્વમાં માનવાનું' વવણુ ધરાવતો! હતો. એટલે તેમણે આ મ્ર'થતી 
ચોજનામાં તેતે જ અતુસરવાનું સુનાસિબ ગણ્યું છે, ચેતૃતના આવિભોવની 
ભૂમિકા સમજાવતાં સ્પેન્સર, લોક પત્યાદિના માનતે ખાતર સીએ 

વારવાર શારીરવિહ્ઠા અનુસ? સાનત'તુ અને ગ્તાયુઓનાં પૃથક્કરણુ, 

* પૃ, પ્ હપર્ 
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તૈમતી ગતિના નિયમ, સાહચર્યોનાં સ્વરૂપ ઇત્યાદિનુ' વિવેચન કર્યું” છે. 
તેતે મણિલાલ પોતાના સિદ્ધાન્તતે બાધ ન આવે તે રીતે અતુસર્યા 
છે, આમ છતા તેમતે સ'તોષ થયો મથી એટલે ઉપોદ્ધાતમાં 
દૃદિસૃદિવાદને સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદીને ચેતનતો જડ સાથે સ'બ'ધ- 
જે સલીએ બતાવ્યો નથી-સમન્નવ્યે! છે. માનસચાસ્ર પર પાશ્ચાત્ય 
રમોમાં આજે પુષ્કળ સ શોધને! થયાં છે અને પુસ્તકે! લખાયા છે, 
મણિલાલતુ આ પુમ્તક એ દૃણિએ કાલાતીત (૦૫૪-૦-તેદ0) 
થયુ ગણાય, પણુ પુસ્તકને અ'તે મૂકેલો પરિભાષા-કોશ વિષયને 
ચુજરાતીમાં શીખતાર-શીખવનાર માટે ઉપયોગી છે. 

૬૪૪ પાનાના ' ચેતતશાસ્ર' ના કરતા ૧૫૬ પાનાંનુ 

૬ન્યાયશાસ્ત્ર' મણિલાલના સામથ્યં'ની વિશેવ પ્રતીતિ કરાવે જે. 
પાશ્ચાત્ય તફકશાસતા '1)તૅપ૦1₹૦ 1.081૦' નુ' આ “પરામશ* 
ખ'ડ' રૂપે ગુજરાતી અવતરણુ છે. ગ્ર'થતે 'ન્યાયશાસ્ર' કહેવાતું” 
પ્રયોજન, તેમણે ઉપોદ્ધાતર્માં બતાબ્યુ' છે તેમ, “ વંચાવયવવાયયળ્ 
ન્યાય: એમ ન્યામસૃત્રના વાત્સાયન ભાષ્યમાં ન્યાયતુ* લક્ષષ્યુ 

આપેબુ' છે તે છે. આ પચાવયવવાકય તે “૭૪11051810 ', 
જે અગ્રેછી “1ઝેટ્વેણ૦ઉ૪₹૦ 1.0૪૫૦' માં મુખ્ય હોય છે, મણિ- 
લાલે , અહી જૂની શાસ્ત્રીય પરિભાષાતે પાશ્ચાત્ય તક*શાસ્ત્રતે 
અનુરૂપ ગે ગોઠવવાનો! સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. ખીશ્ન પ્રકરણમાં તેમણે 
# & 41૪9811 7270૪૦૩0100 તે માટે “ શખ્દતિરદેશ' અને 
«300% 12000319100 'ને મારે  વસ્તુનિરદેપેશ ' પર્યાયો યોજ્યા 
છે, એની સમજૂતી આપતાં તેમણું જણાવ્યુ' છે કે કોઈ પણુ 

નિદેશને શખ્દ કે વરતુનિર્દેશ કહેવો! તે નિદેશતે સાભળનાર- 
કહેનારના સાન ઉપર આધાર રાખે છે. આ ઉપરથી તેએ નિયમ 
તારવે છે કે જેટલા જેટલા નવા ધમતુ' કોઈ પણુ પદાય*તે ઉદ્દેશીને 
શ્રયમવાર વિધાન કરવામાં આવે તે ગધા નિદેષ્શ (07૦,૦૦૩810150 
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વરતુનિદેષ્શ (1૨08 ₹0]00૦3ઇ100૬) છે. પ્રયમવાર પછીથી 
તેવા નિર્દેશ રબ્દનિદેંશમાં જ પપડે છે. “ઉપાધિ' શખ્દતે! તેમણે 
કરેલો! પ્રયાગ અતે તેતા પ્રકારો પરતી તેમની ટીકા પણુ ધ્યાનપાત્ર 
છે, “ લાપ્યાટ્યાવવરવે સતિ શાઘનયથાવદદવ' ૩૧ થિ : 1 એવું પૌરર્ય 

ન્યાયશાઅમા ઉપાધિતુ' લક્ષણુ છ તે અથમાં મણિવાવે આ ત્રંથમાં 
“ઉપાધિ' ચખ્દતે! ઉયયોગ કમે તથી. પણુ પાથાત્ય તકષશાસતા 
*ત૦૦1ઉૈ૦૩6' નામના વિધેય ( ૩1'001680016) તા ગુજરાતી 
પર્યાયરૂપે તેનો તેમણે પ્રયોગ કર્યો છે. ન્યાયરાસ્ત્રતા કેટલાક ૨૮ 
શબ્દોને આમ નવા અર્થમાં યોજીને તેએ ઈટ હેતુ માધે છે. 
પાશ્ચાત્ય તકશાઆ્રીઓ “ઉપાધિ' (%૦૦1ત૦૩ઇ૬) ખે પ્રકારતા 
ગણાવે % તેની ટીકા કગ્તાં મણિલાલ કહે છે કે નિયત અને અનિયત 
*ઉપાધિ'ને। ભેદ વારતવિક નછિ તેટલો કલ્પિત હોઈ વ્યર્ય છે. 
ચાથાત્યોએ ઉદાહરાણાથે" એમ કહ્યુ છે કે જનાવરને। ગ ન બદલાય 
તે નિયત અતે બદવાય તે અનતિયત તેતે બદલે મણિવાલ એરિસ્ટોટલને 
અતુસરીતે એમ સૂચવે છે કે “ નિયત ઉપાધિ 'તે અસાધારણુ ધર્મ 
ગણાવે પછી 'ઉપાધિ'મા “અનિયત ઉપાધિ'ને। અત્તર્ભાવ આપોઆપ 
થશે. આમ, ગ્રેસગોપાત્ત મૂળની વ્યાખ્યાને વિમ્તારીને તાકિકક દષ્ટિએ 
વિશદ કરી આપવી એ તેમની વિરિષ્ટતા છે. “1001201410 

1810170166 ' માટે મણિલાલ “ અપરૉક્ષાતુમિતિ * શબ્દ વાપરે છે તેતે 
ગ્યાને મો. રામનારાયણુ પાદક સૂચવે છે તેમ “ અર્યા3ત્તો”પિષેમૌગિક 
અથ અહી બેસાડીએ તો. એક નિર્દેશમૉથી સીધે જ ખીન્ને નિદેશ 
કેલિત (- અર્યાત્બાવન્ન) ચતો જણાશે. વળી તેમણે મીલ અતે ખેઈનિને 
અવુસરીતે ' અપરોક્ષાનુમિતિ 'ને વસ્તુતઃ અતુમિતિ તરરીકે સ્વીકાર- 
વાની ના પાડી છે. પરતુ “ અર્થાપત્તિ' રૂપો ' 101 ઉતંથઈઇ 
110૫6009 ' તે ધટાવતાં તેતે અતુમિતિ તરીકે માનવામાં બાધ 
નથી. ખુદ્ધિમાન્ માણુસ ઘણીવાર પોતાના જ નિદેષ્શમાંથી ફલિત 
થતા અથ'ને *ણુતે! નથી તેથી જ વ્યવહારમાં થતી દલીલકાજમાં 
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શામે! માણુસ તેના વકતવ્યમાંથી ખીન્ને પોતાને અનુકૂળ અર્થ 
તત્કાળ ઉત્પન્ન કરે છે, આ દણિએ શરહી અતુમિતિની પ્રક્રિયા 
હૈય છે. 

મણિવાકષે “ન્યાયશાસ્ર'માં પશ્ચિમના તર્કશાસ્રના વિવિધ 
નિર્દેશાની આકૃતિ (૫1૦૩) અવુમાર યે!જેવા વિન્યાસોને 
સમજાવતી '128₹0૧18' ઈત્યાદિ મ'સાએના બદલામાં ગજરાતીમાં 
તેના પૃરેપૂરા અથષમાધ કરે તેવી સસસ્ાઓતે। નારાચ છ'દ્માં તીચે 
મુજબ વિનિયોગ કર્યો છે તે વિષયની સ'ગીત પકડ દારા તેની યથાથ* 
સમજૂતી આપવાની તેમની અસાધારણુ કુચળતા બતાવે છે . 

નારાચ છ"દ 

સવાવવા, મનાવના, યવાધવાં, * કતાધષા; 
મતીવના, મવૂનિની, દનીધષા; સવાષ્લયા; 
મવાતવ્રધા, યધીવુધી, યવાધિધા, કનાવત્રવા; 
તૃતીયમા ખીન્ન રહ્યા સષલ્વવા ડનાધિષા, ...૧ 

સવૂવધ મશ'વૂનની, યધુવધી ઢનીત્રષા, 

ચતુથષ્માં ઉમેર એક બા#ી છે કનીધિષા; 
વિચાર ૪ -ઉ - ડાર, રેક, અર્ધ લે લકારતે, 
મકારને, મકામ્તે, યકારતે, કકામ્ને 1 ..,૨ 

આતે તેમણે સમયક ડારિક! કહી છે. અ'ગેઝ સ સાએને આ 
રીતે પ્રાન્તીય ભાષાઓમાં આત્મસાત્ કરવાના ચયેવા પ્રયત્તોમાં 

મણિલાલતે યતન સર્વૌપરિ છે. કાર્ણુ, અન્યત્ર ક, પ, 1, 0 એ 
અગેજી સ'ત્તાઆની કેવળ છાયા રૂપે જા ૪ ૬ સો લીધેલા છે, 

* અછી' “ચવાધવા' એ છાપભૂલ છે, સદભ તતા જણાય છે કે 
* યવાધધા ' «ઈ એ, 

૧ નુઓ ધ ન્યાયશાસ્ '. ૪ 3૬૨ 
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જ્યારે મણિલાલે જેવી રીતે અગ્રેછમાં “8190 'માથી / અને 
1 લેવામાં આવ્યા છે તયા * ડે૦જુ૦ ' માથી ડિ અતે 0 લેવામાં 
આવ્યા છે તેમ ગુજરાતીમાં “વિધિ' માથી વ અને ધ તયા 
“નિષેધ' માંથી ન અને ૧ પસદ કરીને અર્યસચડતા સિદ્ધ કરી 
છે આમ, અ સછી તક*શાસના યથાથ ત્રહણુ સારુ ચોક્કસ પરિભા॥ 

ઉપન્તવીને તેમણે એ વિવયમાં પણુ પોતાનો ઊંડે અભિનિવેશ 
સાબિત કરી બતાવ્યા છે 
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ગધકાર મણિલાલ 

મણિલાલ નભુભાઇએ ખેડેલાં સાહિત્ય અને ચિ'તનનાં ક્ષેત્રનું 
વિગતવાર અવલોકન આપશે કરી ગયા, હવે તેમના વિચારાનુ” વહન 

કરનાર ગઘરૈવીતી તપાસ કરીએર્યાવિચાર અતે રૌલી પગ્સ્પર એવા 

અભિન્નપણે ચૂયાયેલાં હેય છે કે શૈવોતો અલાયદો ખ્યાલ લેવા 
માદ કેઈ પણુ કૃતિમાથી તેતે ઊતમ્ડીને વક્તશ્યથી જુદી પાડી 
શકાતી નથી. ત્રિચારની મ!ફક રૈલીને પણુ લેખકના આંતર 

સ'વિત્તી સાથે છતાતુભૂત સ'બધ હોય છે. ખરું નેતાં તેતા 
વ્યૅક્તિત્તને ઘડનાર આ આતર સ'વિત્તી અભિવ્યક્તિ એ જ તેની 
શૈલી છે. મશિલપ્લની લેખનરોલી ગક રીતે આપાદી એેષના નેવે 
આત્મ-અવિષ્કમ્ણુતો વ્યાપાર છે.તેમનો આ પ્રરૃત્તિના સુપ્ય વાદન 
ગદ્યની શક્તિ-મર્યાદાનો કયામ કાઢીએ એટલે ગઘકાર મણિલાલતો 
મથાથ* પરિચય થઈ જગે? રિ 

છેક પાંચસો! વષ પહેલાંના જૂના ગુજરાતી ગદ્વતા નમૂનાઓ 
મળી આવે છે. તેમા લયબદ્ધતતા અતે વણુંતછટા જેવા ચુણ ધરાવતી 
સાહિત્યકૃતિઓ નથી મળતી એમ નહિ. પણુ પદ્ય ૪ સપ્યકાલીન 
ગુજરાતી સાહિત્યનું મુખ્ય વાહન બની ર્હેબુ'. એટલે અર્વાચીન 
ગુજગાતી ગધ કોઈ પુરોમામી પર'પરાતા સ્વાભાવિક સાતત્યરૂપે 

પરિણિત થવાતે બદલે અ'ગ્રેછ ગદ્સાહિત્યના પદ્શીલનથી સૌપ્રથમ 
સાહિત્યિક ધાટ પામ્યુ” એ નનણીતી હકીકત છે. અ ગૅજ સાહિત્યનો 
સ્વાદ પામેલા લેખકોએ ગુજરાતી ગધનુ ધડતર કરતી વખત 
બોલાતી ગુજરાતી ભાષાતે અ'ગ્રેછ સાથે સેળભેળ કરીને કેવી 
ગપ્રાયમિક પ્રક્રિયામાંથી પસાર કરી હતી તેતે! થોડેક ખ્યાલ “ નવલ- 
ગ્રથાવલ્ષિ “માં તોંધેલા “ સતતા વિચાર” ઉપરથી આવે છે. અગ્નેજમાં 

૧૯ 



ર૨૯૦ પ્રકરણ પાંચમુ 

વિચાર કરીને ગુજરાતીમાં લખ4ાતે! અનુભવ આજે આપણે ત્યાં 
લગભશ મામાન્ય થઈ ગયે છે. વણુપળોટાયેવી ચુજમાતી ભાષાને 

નવા વિચારેતે અતુકૃળ બનાવવામાં એ વખતતા લેખકાતે પ્ટલી-- 
મુશોલી પડી હશે તે એ નોંવે! પરથી મમજાશે. અર્વાચીન કાળમાં 
ગુજરાતીમા ગઘલ્ેખનને! આર'ભ નિબ'ધના ખેડાણુથી થયે!. તેતે 

પરિણામે વક્તવ્યતે પરિચ્છેદોમાં વહે'ચવાની અને વિમમચિહ્યો 
વાપરવાની પ્રથા શરૂ થઈદ એટલુજ નહિ અ'સેછી શખ્દો, વાકચ- 
રૂઢિઓ અને પદવિન્યાસની અમર પણુ ભાષા ઉપર થવા લાગી, 
તૈતુ' ઝાખુ પણુ આશાસ્પદ પ્રતિબિ'બ સૌપ્રથમ “ નમગધ'માં 
નવા મળે છે. વેગીલી, છટાદાર અને ચિત્રાત્મક રૈલ્લીમાં 

“ ફર્ષુધેલે। 'ના કર્તાએ કરેલાં વર્ણુને તેમના પ૨ પડેલી મેકેલેતી 

૭૫ બતાવે છે. મોગલ શાસનકાળથી ફારસીતે! અતે પર'પરાથી 

સ'ગ્કૃતતો અભ્યામ ગુજરાતમાં ચાકુ હતે, યુનિવસિ*ટીએ આ 
ભ્રાષાઓના અભ્યાસને શિક્ષણુકમમાં રયાત આપ્યુ ત્યારથી એ 
અભ્યાસ વ્યવન્થિત બન્યો અતે એને વેગ મળ્યે. આતે લીધે 
અગેજતી સાથે મસ્કૃત સાહિત્યની પણુ કેળવાતા ગુ*#રાતી ગઘ 
પ2 અસર થઈ. ફારસી શખ્દો તા મોગલ શાસનકાળથી વપગશમાં 
હતા જ. “નમ'ગઘ 'માં 'ચુખ્તેસર' “મકતબે!' અને #યાન' 
જેવા અનેક રખ્દપ્રયાગ જેવા મળે છે, “ કગ્ણુઘેલો 'માં તો ફારસી 
શખ્દોતો છૂટે હાથે ઉપયોગ ચયેલો છે. સ'રકૃતની અસર્ રૈધી 
પરત્વે પણુ થઈ છે. “ ધમવિચાર'થી સ'સ્કૃત તત્મમ શબ્દો, કેક 
લાંખી સમાસર્ચના અને પાંડિત્યપૂણુ* રેલી રૂપે આ અસર પ્યાત 
ખચવા લાગે છે. ભાષામાં શિજ્નતા અતે ગોરવતે! લાભ ગુજગતી 
ગલતે સ'સકૃત રાબ્દભ ડાળે કરી આપ્યા છે, લેખકોના પોતપોતાના 

વ્યકિતત્વ ઉપરાંત, કૈ'ક અ'ગે બાણુ જેવા સ'સ્કૃત કવિના અને ઘણે 
અરો બક, મેફોલે, બેકન અને ઈમસ'ન જેવા પાશ્રાત્ય લેખકોના 
સરકારથી ન્મદ્યુગ તયા પડિતયુગનુ' ગુજરાતી ગણ ધડાયું છેઃ 



ગઘકાર્ મણિલાલ ૨૯? 

ઝોઘકાર મણિલાલના ઘડતરમાં “ શાંકર ભાષ્ઝ જેત્રા નિમ'ળ 
અતે છટાદાર સ'સ્કૃત ગઘ્ના ગ્રથ ઉપરાંત ખેકત અને પમસ*તના 
નિખ'વો પશુ હશે એમ તેમની વિશાળ અભ્યાસ-પ્રવૃત્તિ અતે ગવરૈલીનુ* 
અવલોકન કગ્તા ચહેજે અનુમાન થાય છેડેમણિલાલના જ નહિ, પણુ 
સમગ્ર અર્વૌચીન ગુજરાતી ગઘનુ બીજું એક પોષક બળ તે સામયિક 
પત્રે-ખાસ કરીતે માસિકો છે. આધુનિક ગુજરાતી ગધમાહિત્યતા 
વિકાસમાં માગિક પત્રોને ફાળા ધશે। મોરો છે, મણિલાલના પુરોગામી 
ગઘકારા પૈકી નમદ અને નવવરામ પત્રકાર હતા. નશ*દતુ” ઉત્સાહી, 
વગીછ્ુ અતે ઉદ્બોધતાત્મક ગધ મે1ટે ભાગે “ ડાડિયા 'માથી જન્મ્યુ” 
છે, તેમ નવલરામનાં ધોર, સ્વસ્થ અતે સમતોલ ગઘલખાણા 

*₹ ગુજરાત શાળાપત્ર 'તી જ નીપજ છે. મણિલાલની નહેર પ્રશત્તિનો 

તેમ તેમની ગવકા* તરીકેની કાગકિદી5તો। અર ભ ભવમૃતિના ભાષાં- 
તમ્થી થઈને 1પ્રેયવદા' -“સુદર્શન'માં [વિકરયો થતો. અગત 
અતુભવ તથા સમકાલીન સમાજસ્યિતિના અવલોકનથી તેમતે 
સમજાયુ" હતુ કે હિ'દુ મમાજતી સુધારણાને પ્રાર'ભ સશિક્ષણુથી 
થવો જેઈ એ. કામરાજીતા “સ્રીબાધ ' પછી આશરે ત્રીસ વષે* 
સ્રી-«ગૃતિને લક્ષતુઃ આ બીજી માસિક પત્ર ૬. પહેલા જ 

(એટલે કે ૧૮૮૫ ના ઓગસ્ટના ) અ'કમા પત્રતે। ઉદ્દેશ સમન્નવતાં 
સણિલાલે વખેલુ' કે “ “પ્રિયવદા' પોતાની પ્રિય વદવાતી રીતિથી 
સજતે રજન કરરો, પગુ પોતાની સખીઓની તગ્કફ એની દછિ 
વિશેષ ગ્રેગે ખરી, તેમના કલ્યાણમાં, તેમનાં હદય સમજવામાં, 
સમતે મમન્તનવામાં સુખ્ય ગ્રયત્ન કરવો એ પોતાને ધમ' 
માનરો ખરી ” * 

ગૃહજીતનની અધિણાત્રીરૂપ આર્ય નારીતે ઉદ્દેશીને મશિવાલે 
સતત પાંચ વર્ષ પર્મ'ત ઉન્નત તત્ત્તભૂમિકા પરથી ઘર, ગ્રદરયાશ્રમ, 

“ સુ ગ, પૃ, ૭૩૫-૩4૬ 
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શ્રદા, વાચન ૪ અને* તિષમોનું “ પ્રિય વદા” મારફત બોધત કયુ 
હતુ ગુજતતના નારીવગષતી, સ્વડર્તવ્યતા ભાત ઠ્વાગ, સારકારિક 
ઉન્તતિ સાધવાતો તેમતેો! એ નમ્ર પચુ ૬4 પુરુધાચ” હતે 
“સત્ય ૫ર પૌત્હિ' તેમતો ષ્યેયમત્ર દતો “પ્રિયવદા એ પ્રિય 
વદ્વાની રીતિ સ્વાકારી હતી, પણુ મુખ્યત્વે તો સત્ય, પછી તૈ 
અતિય કે કટુ બતી ર્હે તો ભતે, પણુ મત્ય અતે ધમ્ય* વાત 
આમ મહિવાતે ગળે ઉતામ્વા તે પ્રયત્ત કરતુ “ વાચત' નામતો 
લેખ આને! એક વિનક્ષણુ દાખનો છે કેળવણીને ગહાને વિતાષતી 
હમના સુધારાના પ્રવાહમાં ખેથાઈ જતી આપ્ષ્કુટુમ્મિની બાવાતે 
 પ્રિયવદા નીચે સુજખ ઠપકો આપે છે 

અમે એટનુ જ સમજએ છીએ કે જરા બે અક્ષર વખા 

વાચતા આડ4ક્યા પછી ભભકદાર પોશાખ પહેરી જરા સુધામતો 

કરડે ડોન (? ળ) ગમતાવી મનમા તો માતા મહાદેવ ને ભૂતપ્રેવથી 
ડર્તે ડરતે પતિતી બરામરી કનવી કે તેના ઉપર દાત ફાવે તો રજ 

ચવાવવુ એં તારા અવસ્થા છે ર્ણાત ' નીંચ [શરમ ભરેની જ ! માદ 
કરજે ગહેન 1 કલા વિના છુ-કે! નથી તે કહીમે 
છીએ, કડકુ ઓસડ મા જ પાય છે” * 

આ સૈની ઉમ્ર છતા કુતેહભરી સમન્વટવાળી છે તે સ્પ૪ 
જેઈ શકાગે, પોતાના વાથફ સાથે એ રવી કેવી સહજ રહે 
સમરસ થઈ જય છે, સ્વૈણુ લહેકા વડે એ કેવી પરિચિતતાતી 
છાપ પાડે છે તે “પ્રિયવદા' ના નીચેના ઉદગારો બતાવી આપરી 

“એસડ મારે ન[હે લેવા દેવા રાજકાજની વાતો ન્ેડે પણુ 
તેતી સભાળ લેતારા કયા થોડા છે? એટલે મારે તે વાત હાથમાં 

તેવી સારી નહિ તે બા, આપણુ સ્રીઓતુ એ ડામ પણુ ન૭િ; 
આપશે તા આપણુ ઘર એ આપણુ રાજ્ય” 1 

#*સુગક,પુ ૪૪૮ 

ન એનત, પૂ ૭૪૬ 



ગઘકાર્ માંણધાલ ૨૩ 

કેવળ સ્ત્રીવંગ'ને ઉપયોગી લેખા દરા માસિક નહિ ચાલે 
એમ પાંચ વવે* ખાતરી થતાં તેના ત'તીએ “ન્ટેનુ' લાડ નામ 
ત્રિય વદતાર હતુ તેનુ' સિદ્ધ નામ શુભદશ્નવાળુ', શુદ્ધ દશષ્ત 

એટલે શુદ્ધ તત્તતનિણુષ્ય કરાવનાર...સર્તમયભઇ રૂપી ચકતુ' સ્મર્ષુ 
કરાવનાર “સુદર્શન ” પાડયુ', અતે પોતાના કાયષક્ષેતરતે રાજકારણુ 
પયત વિસ્તાયું”. આ “સુદશને' ગુજરાતમાં સાક્ષરી પત્રકારત્વનો 

આદશ" સૌપથમ સ્થાપ્યો, સુદશતકારની નજર સમક્ષ દવે ગમપ્ર 
ગુજમતી સમાજ રલ, ખસૂજોની ધમ*રુચિ પૂરેપૂરી ઘડાય અને તેતે 
અતુષગે કલારુચિ કેળવાય એ તેમનુ મુખ્ય નિશાન રહયું, નેણે 

તેમતી પાસે પૂર્વ-પશ્ચિમ-સસ્કાર-સઘટ્ટનું' નિદાન કરતી “ પૂર્ઝ 

અને પથ્ચિમ' ની લેખમાળા લખાવી તેમ સ ગીતતી શાસ્ત્રીય અતે 
સૌન્દર્ય્લક્ષી મીમાંમા કરતો સુદીધં લેખ પણુ લખાવ્યે.. પત્ર 
ચલાવવામાં દવ્યપ્રાપ્તિતી તેમતે સહેજ પણુ અભિલાષા નહોતી. 
તેનાથી તેમને કશો આચિ્ક લાભ થયે। હોય તેમ લાગતુ પણુ નથી. * 
શુદ્દ લોકસેવાની ભાવનાથી પોતાના ષ્યેય અનુસાર ધર્મ િક્ષણુનુ” 
કાય તેમણે પોતાનાં પત્રા દ્રારા ચલાવ્યું હતુ? નિભ'યતા, 
નિયમિતતા, સિદ્દાન્તનિદા, ઉચ્ચભૂમિકાની તત્તચર્ચયા અતે 
લેકરુચિ તથા લોકમાનસતે સ“સ્કારે તેવી વાચન સામમી આપવાની 
ચીવટ શમે પત્રકાર મણિલાલતા સુખ્ય ગુણે। ગષ્યાય. 1 તેમની એ 

* મણિવાલના અવસાન સમથે ”સુદરા'ન' ના ગ્રાહકોતી સખ્યા ૩૭૧ 
હતી એમ એમના ઘરમાંથી મળી આવેલુ" ૬૮૯૮-૯૯ના વષ'ના માહરાતું 
ચાટીપત્રક ખોલે છે, 

૧ આતા સમથનમાં આન'દરાકરના આ દદ્ગારા નતેવા જેવા છે; 
જ મણિલાવના વખતના સુદર્શન સિવાય કોઈ પણુ પત્રને નિયમિત 
રહેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયા છે કે કેમ એની મને રા'કા છે એ 
સમયમ પ્રતિમાસ સુદર*નત માટે વાચક વર્ગ: તરફ્થી જેવી ઉત્ક'* 
વૃત્તિથી વાઢ ત્ેવાતી હતી તેવી અત્યારે કોઈ પણુ ગૂજરાતી માસિકની 
નેવાચ છે 9!' (“દિંગ્દરાન ', પૃ. ૬૮૦) 
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પ્રવૃત્તિએ આત'દશ'કર, ઉત્તમલાલ કે. ત્રિવેદી, માનશ'ક? પી, મહેતા, 
“કાન્ત' અને “કલાપી' જેવા જેના અગ્રશ્ી હતા એવા ખુદ્દિશાળી યુવક. 

વગ્*ને પ્રાચીન હિ'દુ ધમ* ભણી વળવા માટે પ્રેરણા આપી હતી. 
/આમ, પત્રકાગ્ત્ત મણિલાવના જીતરનલદ્યતુ' સાઇક નીવડયું હતુ”. 

મણિલાલની ગઘરૈલીએ આને અનુષ'ગે અનેક નવીન ઉન્મેવો 
ધાારણુ કર્યા હતા નમષ્દતા “ડાંડિયા 'ની માકક તેમની “પ્રિય'વદા' 

પષ્ુ, આપણે જેયુ તેમ, સજીવ રૂપ ધારણુ કરીતે વાચકતે પ્રાયક્ષ 
સ'બોધન કરતી. “ડાડિયા'ના ત્ડક્ષતા, પરુષતા, આખાબોલાપણું, 
પ્રગલ્ભતા, ઇત્યાદિ લક્ષણો પ્રસગોપાત્ત કટઢુભાષણુ કરતી ઇતાં 
શામાન્યત. કે।.મળ સ્ત્રભાવવાળી “ પ્રિયવદા 'માં નહોતાં. “ સુદર્શન 'માં 
થતી વિષયની તાત્ત્વિક પર્યોલોચનામાં પણુ “ પ્રિય'વદા 'ની ૩પકશૈવી 
સકળપણે આગળ વધે છે. આવતુ ઉત્તમ દઘાંત ગ્રજૃત્તિ-તિદૃત્તિની 
પ. કમ્તા મણિલાલે દોરેલુ” નિવે*દરૂપી રાક્ષસતુ' તીચે આપે] 
ચત્ર છેઃ 

“નિવેદ એ કોઈ એવો રાક્ષસ છે કે જેતે તે એક વર 
વળગ્યો તેતે કદાપિ મૂકતો જ નથી; ગમે તેટલી નવીનતાતે। તેતા 
ઉપર દોળ ચઢાવો પણુ એક ફૂ'ક મારતાંની સાથે તે બધા ઠોળને 
ઉરાડી પકી પોતાનુ” કાળુ' મોઢું આગળ ધરે છે; ગત્રે તેટલા 
ખાનપાનમવાદિમાં તેતે ડુબાવો, ગમે તેટલો વાદિત્રના દોરથી તેતે 
સાંકળી લે, ગમે તેટલી મૃદુ અલકાવલિમાં તેને વી'ટી ચંચલ 
વિલાસ વિભ્રમવાળાં અ'છુજતી તેના ઉપર મહોર મારે, ગમે તો 
હાથીએ ખેસાડે કે ગયેડે ચેહાવો, ગમે તો કલ્પનાની રાચે લઈ 
જઓ કે સુદ્ધિના ગૂઢમાં ચૂઢ ગર્તમાં ગોથાં ખવરાવો, ' ગમે તો 
ગ્રેમમયતાના પદીપ્ત એકભાવમાં તેતે એગાળવા માંડે કે સ્વાર્થના 

ફૂડકપટની શિલા તલે એને દાબે,--તે પણુ બધાં તોડી, ફેડી, ભાંગી, 
ઉલટાવી, ઉથલાવી, એ રાક્ષસ જેવે તે તેવા બિહામણુ। ને બિઠામશે 
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સામો! ઊભે! «૮ નનણુવે।. એ રાક્ષસે માણુસ નતતતે જે આ વિશ્વચક્રની 
ચક્કી ફ્રેરવવા સોંપી છે તેમાંથી ધશુ।ક શોધ, ધષુ।ક ભવ્ય ચમત્કાર, 
ઘણૂાક ઉન્તત તક, ધણુ।ક દ્રાવક ઉદૂગાર, ઘણુ ઘણુ ઉદ્ભવ્યુ' છે 
--પણુ તે બધાંતા ઉપ”નવનાર કે।ણ છે? એ ચક્કીના પડ વચ્ચે 

કોઈને હાથ તો કોઈનો પગ, કેઈ તુ' માથુ' તો કોઈનું શરીર, 
જ્ાઈતુ મન તો કોઈનુ હધય, જ્યારે જ્યારે કચરાયલુ* ત્યારે ત્યારે 
તેમના અ'ગતા રધિરમાંથી, તે તે શોધ, તે તે ચમત્કાર, તે તે તક, 
તે તે ઉદ્ૂમામ, ઉદૂભવ્યાં છે; બારી જેમણે આંખો મીચીને આધા 
તે આધા રહી એ ચહી ડ્રેરશ્યા કરી છે તે તો ચક્કીતે ખોલડૅ 
લટ%ીને ઊલટા ન્નતે ફેરવાયા છે, નિવેષદને મથવા નતતાં ન્તતે 
સથાયા છે, કયાંના કયા જઈ પડવા છે, ને આરોાવીટી યઈ ગયા 

છે, જેમણું ઉતાડી આંખે જણી ન્નેઈને નિવે'દતે જીતવા, તેને નવીનતા 
અર્પવા, તેને ર્સમય કરવા, પોતાનો ભોગ આપ્યા છે તેમતાં શોધ, 
ચમત્કાર, ઉદ્ગારાદિ આપણા ભવ્ય શાસ્ત્ર, ભવ્ય ધર્મ, ભષ્ય 
ચારિત્ર, ભવ્ય કાવ્ય, ભવ્ય ઊમિ*વિલાસ૩પે અમર રહી આજ પણુ 
નિવે'દના ઉપર કાંઇક ઢોળ ચઢાવવા જેટલી સામમોતો દિલાસો 
સાણુસતે આપી શકે છે; પણુ જે ભોગ આપવાને બદલે નિવે'દને 
વળગી રહી જીતવા માટે મથવ! મયા છે તે તો તીચ સ્વાય, ડુષ્ટ 
દુરાચાર, તિર્સ્કારાહ* નિધુણુતા, અને અમ્મયં અ"ધકારમાં ૪, બીજી 
રીતે કહીએ તો ચોરી, લુમ્ચાઈ, લ'પટતા, વ્યમન આદિમાં અટવાઈ * 
મુવા છે.” (સુ. મ., પૂ. ૨૩૩-૩૪) ન 

# 

આ પરિચ્છેદમાં રહેલી કયનની ઉત્કટતા વળી નર્મદનુ” સ્મરણુ ,/ 
કરાવે છે(નર્મદની માફક મણિલાલ પણુ જનતાને સ'બેધધીને બોલતા 
હોમ તેમ લખે છે. નમની વ્યાખ્યાનરૈલીમાં જે સચ્ચાઈ, નિખાલમતા 
અને સસેટટતા ન્નેવામાં આવે છે તે મણિલાલની રૈલ્લીમાં પણુ છે. 
એમાં વાતચીતિયા ઢખની તળપદી ઉકિતિઓ અતે વાકયર્ટિઓ તો 
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બહેળેા ઉપયોગ મરે પડે છે.* ક્વચિત્ ઉત્સાહી ઉપદેશકતી 
ઉદ્ખોધકતા [ તો કવચિત્ કુશળ ધર્મગ્રચામ્કતી શાંત સમજાવટ 

(૪૦”8૫%51૪૦13૦૬૩)-* કવચિત્ હિતેચ્છુ શિક્ષકતો સ'તાપ% 
તો કવચિત્ બળતા સ્તેડીતા હેદ્યદ્વ્યતો ભવ્ય ઉદ્ેક, “ કવચિવ્ 

* આના ઉદાહરણુ તરીકે મણિલાલની આ ઉક્તિ પણ તેવા જેવી છે 

* તમારે નગ્રત થવુ* તેઇએ, તમારા પાથાત્ય બ'ધુઓ તમને સહાય 

ચવા ઇચ્છે છે તેમની સાચે મળુ તેઈએ, અને એમ સત્યતા પ્રાસાદમાં 
મોભ નહિ તો વળી, વળી નહિ તો! સળી પણ્ તમારાથી જે ઉમેરાય તે 
ઉમેરવુ* નેઇએ, કાઇ નહિ તે એ પ્રાસાદ્તુ' અતિ અતુલ ભારવાળુ' 

પથ્થર્તુ' શિખર ચડાવવામાં તમે એક લલકારી ઠરી “હા ઉપાડો!” 
એમ કરેરો। તે! પણુ બસ છે '' (' અધ્યાત્મ મહડલ?, સુર ગ, પૃ. 11૯) 

નૈ હ. ત. નીચેના વાકયો જુએ “ તદન તર'ગને, આ બે ખહેનોતુ' રૂ૫ 
વિચારી નવે! પાને ચડે છે ત્તે કૂદી પડી આડો અવળે ઊ*ચો લેવા 

લડતા ગમે ત્તેમ વિચારે છે, લવે છે, ગોઠવે છે! આવે, આર્યા! 
ભાઇઓ ખહેનો, તમે એ તર'ગ ઉપર સવાર થરો।? થાઓ થાએ! 
તમાડુ', તમારા દેરાતુ', તમારા આત્માતુ% તમારી પ્રનનુ' બધાવુ' 

કહ્યાણુ એમા જ જે.” (સુ. ગ., પૃ. ૫૪૬) 

ત્ેચ દા, ત. આ વાક્વ જીઓ ” અમે ધમ'ને નામે તમને ભૂત વળગાડન।ર! 

નથી, તમને ફૃવરામાં નાખનારા નથી, કે તમને કેવળ ખેવકુફાઇની વાતા 
બતાવી તમારી ઉમદા અકકલને હલકે ઉપયોગ સૂચવવાના નધી”' 

(સુ. ગ., પ ૩૬૭) 
*ફ, ત, આ રાખ્દો જુએ. “અહો વર્ણન! અહે ચુક્તિ1 આવી 

મહાપદવીએ ચેથી સ્રીએ હાલ કયા છે ? કયા ખૂણામાં પડી છે, કયા 

સ'તાઈ રહી છે, કાલના વિકરાળ ડાચાત!ા ક્યા ગલેફામાં અથડાય છે, 

કયૅ દાંતે ચોદી ગઈ છે 1'' (સુ ચ, પૃ 51૨) 

- તેના દાખલો આ રહલો * “ ગૂજરાતી સદ્વ શી આયખધુમાં ટટ પડી, 

ચૂ્જરીના સૌશાગ્યનો અસ્ત થયો, આય'ત્વનો ઉઝેરા ઝાખા થયો, 
ધીરજનો ટઢ સ્ત'ભ ભાગી પડયે!, પ્રમ'તુ' પૂ'સરુ' નમી ગયુ*, પ્રચ& 
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કટ્ટર ટીકાખાર્ની તીક્ષણુ કટાક્ષરૃત્તિ * તો ક્વચિત્ સ્રજનની પરિ- 
ચિતતા એમ પ્રસંગોપાત્ત વિવિધ બાવભગીએ ધારણુ કરતી 

મણિલાવતી વાકૂછટા વાચકના ચિત્ત ઉ૫? એક કમાયેલા વકતાના 

બ્યક્તિત્તની છાપ અ'ક્તિ ડરે છન. 

નર્મદના કરતાં મણિલાલતી આ પ્રકારની સૌવીની વિશેષતા 
એ કે તમ'દતી રૈવોમાં લાગણીને! ઉકળાટ પ્રગઢ કરવા જતાં 
[વિચારની વ્યવસ્થા રહેતી તથી, ઘણીવાર એમાં સ્વસ્થતા પણુ 
દેખાતી નથી; ત્યારે મણિલાવની_ કયનરીતિ ઉત્કટ હોવા છતાં 
વિચારપૂષ્ષ,_વ્યવરિયિત અને સ્વસ્થ હેય છે. એમા ખુદ્દિ અતે 
અને હદયનો વિરલ મમન્વય માલૂમ પડે છે. નર્મદમાં અણુઘડ 
અને અવ્યવન્થિત લાગતું સજરાતી ચિન્તનાત્મક ગહ મણિલાલમાં 
સૌદવ. રિશ્તા અતે વ્કવસ્થિત તકેબડતા પારણું કરે છે./ઉ. તે. 
નીચેનો! પરિચ્છેદ જીઓ : 

“ બાન'દતે વેદાન્તનુ' સાધ્ય માનવાતે કોઈ કારષ્યુ સમજતું 
નથી, આન'દ તો ક્ષણિક છે, વિષમ છે, એકરૂપ નથી, વ્યક્તિએ 
વ્યક્તિએ આન'*દતી વ્યાખ્યા જીદી જાડી થાય છે. એ આન'દને 
વૈદાન્તના સાષ્યરૂપે શી રીતે કઢી શકાય? આન'દની વ્યાખ્યા 
વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ ભિન્ન હોવાથી તથા વેદાન્તના સાધ્યરૂપે 

પ્રતાપનો તાપ મલિન થયો, એક વ્રતનુ* અકચ ગયુ', કે અમારી પ્રિય 
આચ'રનમાલાનોા મધ્યમણિ કવિ નમ'દાશકર લાલશ*કર અમને તછ 
ગયો 1' (સુ. ગ, પ્ર ૩૫૪) 

* તના એક નમૂના આ રલો “અગ્રેછ નિશાળે ભણી આવેવા 
ર્ખમણીખાઈને છુટ સ્ટોકિ”ગ સે પ“ખા વિના સુખ ન ભળે; ને કોલેજમાં ૧ 
પાસ થઇ આવેલે! તેમનો ભાઇ અચેજ રીતભાત ન પછ શકાયાથી 

મુજાઇને દુખ પામે એમાં બણુતરન્! સો! વાક ?” (સુ ગ, પુ ૪૩૮) 
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અઆન'દતે માતવાતી ભૂલ થવાથી, ઘણુ।ક વેદાન્તાનુયારથીના આચાર 
વિચારોમાં નિરંકુશ સ્વાત'ભ્ય, સ્વચ્છદિતા, અતે સામાન્ય લેક 
જેતે અનાચાર અતે અતીતિ કઢે તેવું દીદામાં આવે છે. “જે 
ધડી ગઈ આન'દમે' છ1તકા ક્વ મોય? એથલા એક ચરણુતે મુખે 
રાખી, પોતપોતાની સમજખુ અતુસાર આન'#ની ઘડી બોગવવાતેો 
યતન કરનારા પામરે। પણુ વેદાન્તી હોવાને! દાવો! કરી વૈદાન્તતે દોય 
ચહાવવાનુ નિમિત્ત યઈ જય છે. “ ફહા લ'કપતિ લે ગયે!, કહા 

કરન ગયો ખોય,' એ પ્રથમાર્ધતે વિચારીએ તો જણાય કે રાવણે 
ખૂદ અભિમાન કરી ન્યામૈ અન્યાયે પશુ સ'ત્રહ કર્યો તે તેની સાધે 
ન ગયે; કરણે અતિ દયા ધારણુ કરી પમ્મ ઉદારતાથી સજસવતો 
વ્યય કર્ષો તેમાં તેતી પાસેથી કાંઈ ખૂટી ન ગ્યું :-- ને આવવાતું 
તે પ્રયન વિનાએ આવે છે ને જવાનુ તે પ્રયત્ન વિતાએ જય 
છે; ત્યારે પ્રાપ્ત કરવાતા વિષયે સબ'ધે કે જે જતા રહે છે ળે 
વિષયો સબ'ધે, પ્રયત્નને વચમાં આણીને કલેષ કરવો કે ઉપજાવવો 
વ્યથ છે; લાભ હાનિ ઉભયમાં સમાન રહી મમતાના સતતે 
વળગી, રાવણું જેમ પોતાતે પ્રાતત ચતુ' કર્તવ્ય કયુ** કે કરણે 
પોતાને પ્રાપ્ત થતુ' કત'વ્ય કયું” તેમ કત*ન્યમાત્રમાં આત'દવુ, 

“આનદની ઘડી' તે જ ભૂત અને ભવિષ્યના અતુસંધાવ 
વિના વત*માન ક્ષણ છે, અને વત*માનમાં જ નાની વિચરે છે, માટે 
તે “ ઘડી 'તે છવનતું' ફલ કહી મટે. એવે] કર્તવ્યમાત્રના વર્તાવ 
ક્ષણુતો આન'દ તે જ સાનીનુ' ઈવન છે; એમ ન હેત તો હિરષ્ય- 

કશિપુ આદિની વૈરભક્તિથી પણુ મોક્ષની પ્રાત સ'ભવત નહિં, આ 
પ્રકારે “ આન'૬'ને સમજતાં પોતપોતાની રૃચિ અતુસારના આનંદમાં 
વિઠરવાતે જ આનદ માનવાતો જે માગ .તે વેદાન્તસિદ્ધાન્તથી 

# પ્રતિકૂલ છે.” ( સુ. ગ,, પૃ, ૧૬૯-૭૦૦ 
ન'દશ'કર અને ગોવધતરામના ગમાં રેખા દેતી ચિત્રાત્મકતા 

(141018પ0૯કવૃષ૦૦૭૭) વિવિધતા અને ₹ગીનતાતેઃ મણિલાલના 
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ગધમાં સદત૦ અભાવ છે એમ તતા નહિ, પણુ તેમનુ' ગદ 
ચિન્તનાત્મડ હોઈ એ ચણાને તેમાં ઓછે! અવકાશ મળ્યો છે. 
સમ'ને ઝડપથી મ્રહી લઈ ને મણિવાલ તત્ત્તસાનના અધરા વિષયને 
હેસ્તામલકઝવત્ મમી શકે છે એ ઉપક્ષા પરિશ્છેદ પરથી સ્પષ્ટ છે. 
તેમની નિર્પગુપહ્તતિ સરળ, શાગ્ત્રોમ અતે એકસુત્રિત છે. તેમાં 
રહેવા ગૌરવ અને વિશદ્તાના ગુણી વક્તવ્યને સુમ્રાલ તે અમરકારક 

બનાવે છે /*નીતિ?, “કર્તવ્ય ?, “ આત્મ્સાન?, “ધમ'ભમોધ ', 
«ઉગ્યભાવતાધ્વ સ ', * ઉન્તત છવન' એમ અનેક નિત ધોતે આના 
દૃજ્ીન્ત રૂપે ગણાવી શકાય 

મણિગાવના ગઘની ખીજ તરી આવતી વિશિદ્તા_તેને_વેગ 
છે. વિષય ગમે તેટલો દુગ*મ કે શાસ્ત્રીય હોય, પણુ તેમંતી વાણીતે 
પ્રવાહ કટી મદ પડતે! નથી. લખતી વખતે વિચારે! તેમના 
મગજમાં ઉભરાય છે સમ કેડેવા કરતાં તેમના મમજમાં ધષ્ા 

વખતથી રમતા રહેવા વિચારોને દોડતી કલમે પ્રગટ કરવાનુ જ 
સતત તેમતુ ખ્ષેચ્ રચ" છે એમ કઇવુ* તે વધારે સાચુ છે 2 
ગોવર્ધનરામ, નાનાલાવ, બળવ તરાય કે આત'દશ"કર પછી આપણા 

જાઈ ચિત્તતશીલ લેખકની શૈલી આટલી વેગીલી બની શકી 
નથી. થી મુતશીમાં એં વેમ જણાય છે, પણુ તેમનામાં એટલી 
પર્ષેઈવકતા નથી. ધણીવાર વાણીના વેગમાં વિચાર પાતળે। પડીને 
અદર થઈ નય અને છેવટે નરી વાફકછટા જ રહે એવુ પણ્ ખતે 
છે. ઊણુલાલના ગઘતે વેગ વાણીના કરતા વિરોય અયનતે-વિચારતેદ 
છ. 'સોસત્સાના હિ શાયૂના સર્ય વામસુયર્સત '-ગે ભવભૂતિવાકય તેમની 

ગધ્શેવીને લાગુ પાડીશું ? 

મણિલાલનુ ગદ્દર સપૂણું ગુજરાતી છટાવાળુ' છે. તેઓ 
પોતાની જરૂઃ સુજબ તળપદા તેમ ચ'મ્કૃતમય શખ્દોતે વક્તવ્યના 
પ્રવાહમાં અનાયાસે ભેળવી દે છે, છતાં વાકયતો ગુજરાતી મરોડ 
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કાયમ રહે છે. તેમતી ભાષામાં નૈસગિ'ક છટા અને વળાંક દોય છે, 

તેમતા વાકપ્રવાહમાં અલ'કારો, અવતન્શે!, મમાસપ્રચુર પદા4લિ 
અતે લાંખાં વાકયો. આવે છે, પણુ અતુભવના મ્ણુકાવાળા શુદ્ધ 

ગુજરાતી મરોડવાળી વાકયર્ચનામાં બધુ એકરમ થઈતે લખનારતા 

વ્યક્તિત્તતી દ& મ્ુલધી અકિત, શિષ્ટ ગવ્રનુ ૩૫ ધરષુ કરે છે. 
તેમા મ'ઘ્ણુદ્દિ વાચકની ત્રિચારશક્તિતે જાગ્રત કરવાનું બળ છે, 
ગ્રતિપક્ષીતા મ તબતે ઝાખુ* પાડે તેગુ' એજ્સ છે અતે સાહિતય- 
રચતા પિપાસુને તૃસ કરે તેવો પ્રસાદ્યુણુ છે. 

ધનતા, સત્રાત્મમતા અને અશિથિલ બધ શ આ શૈતોમાં 
પ્રાયઃ જેતા મળતા બીજ લક્ષણા છે. ઘતતાતાો ગુણ 
ગોવધતરામ અને ઠાકોરના ગઘમા પણુ છે. પરતુ એ બત્ને 
લેખકોની મૈલી પ્રમાણુમા વિશેષ મ કુવ અતે સભાનપણે યોજેલી 
માલૂમ પડે છે, ટૂકાં ટૂકાં વાકયોતે એકખીજા'ની પડખે ગોદવીને 
એક સમતોલ, લયવિનમ્મન માધતું મહાવાકય ચોજવાની રીતિ પણુ 
ગોવર્ધનરામ અતે કૉકેર પ્રેયોજે છે. પણુ મન્તેમાં એ લેખકતી 

છ સ'પ્રજ્ઞાતપણે સાધેલી કારીગરીરૂપ છે ત્યારે મણિલાલમાં સુદીધ 
વિચારવિસ્તા* કગ્તા વાકયોની હારમાળામાથી એક પ્રવ'બ લયવાળુ 
વાકય કૃદગ્તી રીતે ઊભુ” થાય છે, તેમા આયાસ નથી હોતો. એટલે 

વાચકને તેના આરોાઠ-અવરેોહ સાથે ગતિ કરતા ખાસ શ્રમ પડતો 
નથી આ બધુ ખતાવે છે કે મણિવાવતે ગધપ્રભુત્વ સઠજસિદ ઇં 

ગધકાર મણિવાલની સકળતાતુ* મૂળ તેમણે સ્વીકારેલે 
ભાષાવિષષક સિદ્ધાન્ત છે. અખાતી એડ જ લીટીમાં તેમણે 

પોતાનુ મતવ્મ સમજગ્યુ છે: “ ભાષાને શું વગે ભૂર, રણુમાં 
જે છતે તે શૂર.” વક્તવ્યતે *જ્ કરવાના માધનથી વિશેષ તેમણે 
ભ્રાષાતુ મૂલ્ય આંકચું નથી. * ગૂજરાતતા લેખક્ટા' નામની લૈખમાળા 

તેમશે આને અગે લખી હતી, સુપ્રસિદ્ પ્રથા અતે લેખકે વિશે 
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ગમે તેવું વિવેચન કરીને નામના કમાવા તીકળેલા “ક્ષુદ્ લેખકે? ની 
ટીકા કરતાં તેમણું વાચકવગ'ની રુચિને યોગ્ય માગે* વાળવાના 
ઉદ્દેશથી પ્રેરાઈને, ગૂજરાતના લેખકોના ઉઠત, વ્યાવહારિક, વિવેચક, 
અતે પાચીન એમ ચાર વમ પાશ્યા હતી. નમ'દને ઉદ્દત, દલપત- 
રામને વ્યાવહારિક, નવલરામતે [વિવેચક અને મન* સુખરામતે પ્રાચીન 
પક્ષતા અગ્રણી તરીકે ગષ્યાવીને દરેક વર્ગની વિશ્ચિષ્ઠતા અને ખામી 
તેમલું તારવી ખતાવી છે. ઉદ્દત પક્ષે વ્યાવહારિક પક્ષના કરતા 

જ્ાષાની વિશેષ સેવા કરી છે એમ બતાવતાં તેમણે “ નર્મગઘ, 
કરણુધેવો, નમકવિતા તથા ગીરધરલાલ અને કરસનદાસના છૂટક 
લેખતી મામે વનરાજ ચાવડો, ગધવમેન કે દલપતકાવ્ન ટકી શકે 
એમ નથી જ” એવું વિધાન કયું હતું. એક તરક્ તેમણું વ્યવદાર- 

પક્ષતા-ખાસ કરીને ઇરગોવિન્દદાસ કાઢાવાળાતા માદી, ધરગથ્યુ 
અતે તળપદી ભાષાના આગ્રહી ટીકા કરી તો ખીજ તમ કેવળ 
સ'સકૃત તત્સમ શખ્દો અને પડિતિયા રૌતીના ઉપાસક પ્રાચીન 
પક્ષના-કિશેષતઃ મતઃસુખમમના ભાષાવિષયક વલણુનો પણુ વિરોધ 
ર્યો. આ પ્રામાણિક વિચારપ્રદર્શનતે પડધા મન સુખરામ અતે 
છઈચ્છામમ દેસાઈના મ'ળમાં તેમ મહીપતરામ અતે ઇરગોવિ'દદાસતા 
સમ્'ડળમાં પણુ પડયો હતો. બીજ્ન મ'ડળમાં એ અ'ગત ગીબત ને 

દ્દેષમાં પરિ્ણુમ્યો: આતે અગે મણિલાલ; હેરગોાવિ'દદાસ અતે 
ર્મણુભાઈ લાંબા વિવાદમાં ઊતર્યા હતા. અહીં એ વિવાદતું પૂરું 
પૃથણ્કરણુ અપ્રસ્તુત છે. એમાંથી તરી આવતું મણિલાલનુ' ભાષા 
વિષયક દછ્િબિન્દુ જેઈએ તો તેમણે વ્યવહારપક્ષ તથા પ્રાચીન- 
પક્ષતા મ'તવ્યની કરેલી ટીકા તત્ત્તતઃ વજ્દવાળી જણાય છે. કેવળ 
શાદી અને તળપદી ભાષાના આમ્રહીઓને ઉદ્દેશીને તેએ કહે છે: 

“ઝેમતે તો બધી વાતમાં “ભાવા” એજ મુખ્ય વાત 
થઈ પડી છે. “દેશી '' “સાદી” “ ધરગતુ” “ તળબદી” એવી 
ભાષા એ જ પાંડિત્યતો સાર છે, એમ તેમનુ" માનવુ' છે; નેએ 
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માનવાએ જ આપણા મૂજમતીશ ૯ વ્યય લેખકોને ઉભમાટ વધારી 

રઈ, વાચક વગને બ્રમણામાં ત.ખી, વિચારબલને ક્ષીણ પાડી દીધું 

છે, એમ અમે માતીએ છીએ. વિચાર કઠિન હોય, મગજમાં 
સરેન્ટે ન ઉતરે તેવ। પણુ' હેય, અમુફ વિચારે પહોંચતા માટે અમુક 

અધિકાર પ્રાષ્ત કરવે] જેઈ એ, એ વાત ઉપર તે] તે લે!કો લક્ષ જ 
આપતા નથી. ” * 

ભાષા અઘરી હોતી નથી પણુ વાચકના અધિકાર અતુસાર 
વિચાર અધર કે સહેલો લાગે છે એ મુદ્દા પર મણિક્ાથે અહી 

ભાર મૂકયો છે. પ્રાચીન પક્ષતા અનુયાયીએની તેમતી નીચે આપેલી 
ટીકા જુદી રીતે એ જ મુદ્દાનુ' સમર્થન કરે છે: 

“તે બિયારા એમ જ માતે છે કે વકતવ્ય ગમે તે હોય પણુ 
સરકૃત ચખ્દો, ગારી વાકયરચના, સાર્ શ્લેયાદિ ઉકિતવૈયિત્ય, 
સાધારણ્ શખ્દોથી ચાલે ત્યાં પણુ ચાવળા ચાવળા સસ્કૃત શખ્દો 
અને ટ્'જી વાકયરચનાને બદલે વિમ્તાર્વાળી રચતા ઈયારતમાં આણી 

“શકાય તો વિચારતી અદ્ષતા ચાવી જગે, બાલુની કાદગરીવું 
ભાષાન્તર પ્રસિદ્દ થયા પછી આ વાતની વધારૅ વૃદ્ધિ થઈ છે, અતે 
વમવહા? પક્ષ કરતા ઉલટી ભુલમાં કેટલાક લેકે પડતા ચાલ્યા ઢે. 

-એ લેકે એમતા જેવી ચેથી ત હેય તે લેખને “મારો ગણુતા તથી. 

વિચારને બાજુએ રાખી, સ'સ્કૃતમય ભાષાતે જ તે લેકે પણુ 
પાધાન્ય આપે છે, તે તેને જ પાંડિત્યતી નિશાની માતે છે...” 1 

આમ ચારે પક્ષેતો પરિચય આપ્યા પછી લેખક એક પાથમે 
“યૂચાથ* પક્ષ' ગણાવે છે. તેને! પરિચય પણુ તેમના જ 
શખ્દોમાં લઈ એ : 

* સુ. ગ, પૃ, ૬૦૯ 

જું એજન, પૃ. ૬૬૧ 
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“ઉઠ્દત પક્ષવાળ1 વિચાન્ને જે મ ધાન્ય આપતા હતા તેતે 
તયા પ્રાચીન પક્ષવાળાના તપિંચાસ્પ્રાધાન્ય અતે ભાષાપ્રાધાન્ય ઉભયતેા 

અતે વિવેચક પક્ષના સાહિત્યભાવનાદિ પૂષ્યુ'તાના વિચારને।, અ। પક્ષે 
સ્વીકાર કરેતો છે, એટલુ જ નથી પણુ ચ્યવહારપક્ષતા “ ભ1ડથી «૪ 
તિચા? દરચૌવી દેવાના” આસગ્રહતે તથા પ્રાચીન પક્ષના કેવળ 

સસ્કૂતમપી ભાષા લખવી એ આમશ્રહનતે યથાથ પક્ષવાળાએ 
થોડેક હીલ પાડષો છે. મપાર્ષ પક્ષતાળાએ ટ્*કમાં એવે! નિયમ 
કય: છે કે વિષષતે મયાથ* રીતે ષોગ્ય અધિકારીને ઉદ્દેશી રુટ 
કરી શકાય તે ઉપર્ મુખ્ય લક્ષ રાખી મહ લખતા જે પારિભાષિક 
સસ્કૃત કે અસ'રફ્ૂંત કે દેશી ગમે તે ભાષા આવી ન્ય તે વાપરીને 
રુદ્ લેખ ર્ચત્રા આ પક્ષમાં વિચારનું “૪ ધાધાન્ય છે, તે તે 

ઉપરથી જે તે યથાથ એ નામને પામવાને પાત્ર છે અ'ગ્રેછ ડેળ- 
વણીને! ઉચ સમ્કાર પાની, સ રકત ફારસી આદિવું સારૂ" અષ્યયન 
કરી, સરવ વિથા ની તુતતા કમતા નસે મોગ્ય ષોગ્ય કેર્ફારો લાગે 
તે કાવ્ય, કથા, વ્યાખ્યાન, આદિ વિષયોમાં દાખલ કરવા, અતે 
નવા નવા વિચારોને પણુ, જમતમાત્રના વિદ્દર્ગના નિલ આમળ 
વધતા વિચારાતુસાગ, વાચકવગષને પઃમ્થિય કરાવવો એવો આ 
પક્ષતો ઉદ્દેશ ટે. ”» 

આ પક્ષના “ખી”રરોપક ' તરીકે કવિ નર્મંદારા'કરનું' નામ 
ઉલ્થેખીને તેમશુ ગોાવર્ધનમમ, નરમિટરાવ, કેશતનાવ ધરવ, હરિ 
હપ'દ ધવ, બાળાશકર, ગ્મસુભાઈ તયા કાન્તતે તેના અત્રગણ્ય 

લેખકે તરીકે ગણાવ્યા છે, એમણે પોતાતે પણુ એજ પક્ષના 
અતુયામી તરીકે એળખાવ્યા છે આ યથાથ પક્ષના વણુન ઠ્રારા 

મણિતાલે સમન્નવેલે ભાષાવિષયક સિદ્ધાન્ત આજે પણુ સડીફાય* 
છે, સુધડ ગવનૅ માટે ઓચિત્ય અતે વિવયક્ષમતાના આજે ગર્વ- 

*સુ,પદ ૧૬૬ 
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માન્ય થયેલ ધોરણુતે। જ મમ્યિલાધે અહી' પોતાતી રીતે પુર્રકાઃ 
કર્યા છે. તેમતા ગધમાં સાદી અને પ્રૌઢ, સરળ છતાં વિચારગભર્', 
તેમજ તળપદી અને સ'રકૃતમય ભાષાને વિલક્ષણુ યોગ થયેલે! 
જેવ! મળે છે તેને ખુલામો પણુ તેમતે! આ યથાથપક્ષાતુગગ કરી 
આપે છે. 

સલિલાલના ગઘતે આ મ'તવ્યથી થોડુ' નુકસાન પણુ મયુ' 

છે, તેમનામાં એતે લીધે ભાષાતે મઠઠારવાતી બેપરવાઈ આવી ગઈ 
હતી. એકવાર ”કરૅલુ' લખાણુ ફરીથી વાંચવાના પોતાતે ક'ટાળે 

હતે! એમ તે! તેમણે પોતે જ કખૂલ્યું છેદ આથી તેમવી ભાષામા 
અનેક ઠેકાણુ શિથિલતા અતે અશુદ્ધિ રહી જવા પામી છે. તેમતા 
જેવા સ'સ્કૃતજ્ત લેખકને ન છાજે તેવા સ'સ્કૃત રાખ્દોના ખોરા 
ઉપમોગ, ખોટી જેડણી અતે જતિ વચન આદિનિ લમતા અદદ 

પ્રયોગો તેમનાં લખાણુમાં મોટા પ્રમાણુમાં દેખાય છે, મણિલાલતી 
માહિત્યકૃતિએતુ અવલોકન કરતી વખત આના કેટલાક દાખલાએ! 
આગલા પ્રકરણુમાં તોંધેલા જ છે. થી સ'નનાએ મણિલાલતા 

ગઘમાંથી આવાં અતેક સ્યાતે! તારવી ખતાવીને અયુદ્ધ ગદ લખર 
ખદલ તેમની ઠીક ખબર્ લીધી છે. * થ્રી સ*જતાએ આપેલા 
દાખલાઓ પૈક કેટલાકતે દેખીતી ૭ાપભૂવ ગણીએ તો પણું 

મોટા ભાગનાં સ્ખલતે સીચાં છે. 

સૌથી પ્રથમ સ'રકૃત રાખ્દ્દો અતે સસ્કૃતીકરણુના તેમણે કરૈકા 
કેટલાક પ્રયોગો જેઈએ. સસ્કૃત શખ્ટોને પોતાતા વકતવ્યતા ત્રવાડમાં 
ઝડપથી ભેળવી દેતી વખત ઉચ્ચારથી દોરવાઈ જઈને તેનો 
કેટલાક શબ્દોની નેડણીને વિકૃત કરી દે છે. “ સથ્ટા' અતે “દા તે 
ખદલે તેઆ “ સછા? ( સિ, સા., પૃ. પર) અતે 'દજા' (શિ. 
સા., પૃ. ૫૭) લખે છે. “ગ્રહયુ'તે બદલે “ ૃહણું' જેતા પ્રયેમ 

* જીએ તેમનુ '5ત72# 70 65/273&7 2.82784ઇ#ટ ૧ 
પૃ. ૨૨૧-૨૨૩ 
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તો અનેક કૅકાણે છે; એટલુ' જ નહિં, પણુ આકારના “ગ્રહ 'નુ* 
સ'પ્રસારણુ કરીને તેમણે “ ચહ" બતાવ્યુ' છે 1 ( 'ન્યાયશાસ્', 

પૃ ૫૪). બેાલત્રાતી ઢબે લખવા જતાં તેએ સ'સકૃત તત્મમ સમાસતોા 
૩ટટલીક વાર કઢગો ઉપયોગ કરે છે, “તેવી શ્રદ્દા વગરતુ' સાત' 
એમ કહેવા સાટે તેવો શ્રદ્ધાહીન જાત? (સુ. ૩., પ. £૭૮) એમ 
પ્રયામ તેમણું કરેલો! છે. સ'સકૃતીકરણુના કેટલાક પ્રયોગો પણુ ટીકા" 
પાત્ર છે. જેમકે, સ'સ્કૃતમા “ સજાને પાત્ર' એ અયમાં * દડતીય” 
શખ્દ વપરાય છે, ગુજમતીમાં ₹ડના અથ*માં આપણે ' રિક્ષા 
શખ્દ્ર વાપરીએ છીએ. તે પરથી મણિલલ “દડ'ને સ્થાને 

“શિક્ષા' શબ્દ મૂકોતે તેનુ “ શિક્ષણીય ' એવુ વિષ્મય" ર૫ બનાવે 
છે અતે “ચોર શિક્ષણીય છે ' એમ લખે છે ( “ ન્યાયરાસ્ર,' પૃ. દપ ). 
₹ નિસાસા શખ્દતો સામાન્ય આર્ષ “૪ચ્ટાં' એવો કરીને તેમણે 
“જાણુવાતી છત્ઞાસા' (“ગુલાબસિ'હ ', પૃ. ૨૨૩ ) અને “ લખવાની 
છીતસસા' (સુ, ગ., પૃ, ૫8) જેવા શિથિલ પ્રયોગો કરેલા છે. * 

* ગુનટરાતીમાં તત્સમ શખ્હ * પ્રતિદિન? “દરરોન્ટ' એવા અથમાં પ્રચલિત 

છું મણિવાલે “પ્રતિ! હપસગ'નો “દરેક ' એવા અથ'માં ખહેળે! ઉપયે।ગ 

કરીને, શ્રી સ'નનાએ ખતાવ્યુ' છે તેમ, 'પ્રતિસભાસદ', 'પ્રતિસ્ોદપે', 
*પ્રતિઝહમા ', “ પ્રતિપુસ્તક ' એમ પુષ્ડળ મધોગો કરેવા છે. ' સુગધ 
“રાજ્યત”ત્ર ' ઇત્યાદિ રાબ્દોને પુહ્તિ'ગમાં અને “ જય? જેવા રાબ્દોતે 

નાન્યતર નતિમા મૂકીને તેમણે ગાવધ'નરામની માકક સસ્કૂત “તત્સમ 
રખ્દાને મૂળ નતિમાં લખવાતુ' ધોરણ સ્વીકાયુ'' હોય એમ જણાય છે. 
પણુ પાછુ* “ પક્ષ ' શખ્ક્તે ગુજરાતી “ પાખ 'ને અતુસરીને નારી નતિમાં 
વાપર્યો છે 1! ઉપરાંત, ' મબળ * રાબ્ટ્ના તેમણે કરેલો પ્રયાગ ઘ્યાત 
અએ'થયરછું ગુજરાતીમાં અત્યારે તેને! ઉપયોગ વિશેષણુ તરીકે 7 મચલિત છે. 
મણિલાલૅ અનેક રથાને તેનો નામ તરીકે (* પ્રાબલ્ય ' એવા અય'મા) 

ઉપયોગ કરેલો છે. ગાવર્ષનરામે પણુ એ શબ્ટનો પ્રયામ તે રીતે કરેલો 

છી દા ત. “આ ઇષ્છાનુ* પ્રબળ માત્ર ચૈત્રી પડવા ન્તેવાના કુત્હલથી 
દખાઈ રહ્યુ” હતુ . ”' (સરસ્વતીંચ'્ર, ભા, ૬, દસમી આ, પ ૬૮૬). 



૩૦૬ મડરણ પાચ. 

ઉત્તાવળમાં “મહાદુધ્ટ હાનિ', “ સ્વતસ્ત્વ ', “યુવફીએ।”, “ અભ્યસવા' 
નેવા થ્રી સજનાએ ઉલ્લેખેલ ઉપહસનીય ચશખ્દપ્રયોગ અતે 
'આ પ્રકૃત મ્ર“થતે' (સુ. ગ, પૃ. ૮૨૭) તયા “એમ છે 

શાટેજ સતાતનત્ત પણુ અર્થાત્ સિદ છે' (સુ ગ, પૃ. ૩૦૦), 
જેવા ચોખ્ખા પુનરૂક્તિદોષવાળા પ્રયોગ પષુ તેમણે કરૈલા 

છે, તળી '*તીતિરીતિ' અતે “અનાદિસિદ્' જેર 
રાખ્દોતો અતિરાય ઉપયોગ તેમના લખાણુમાં ગ્રથોગદાસ્થ (2380* 
86ળંકાળ ) તે દોષ લાવે છે, જે *્મણુભાઈ તથા નગસિહરાવતે 
તેતો ઉપહાસ કરવા પ્રેરે છે. 

તેમશે કરેલા તળપદા થખ્દોતે ઉપયોગ પણુ કેટલીક વારે 
શિથિલ હોય છે. ઉ. ત. “ અભણુ નેવી કવિતાએ! ' (સુ. ગ , પૃ. €૦૮), 
“દયાભયો બતાવ? (સુ. ગ., પૃ. ૯૪૬), “ આવા નેડાવાડાથી કાવય 

થતુ નથી' (સુ. ગ., પૃ. ૯૫૫), વળા “સ ડુચિતતા 'તે બદલે 
' સહોચાઈ' શખ્ટની તેઓ “સ'કાચાય' એમ ન્ેડણી કરે છે 
(સૂ, ગ., પૃ. ૭૬૦) “ સૂઝ'તી ન્નેડણી “ સૂજ?' કરે છે અતે ' માટે' 
ના અયષ્માં વપરાતા “સારુ' શબ્દની “માર્'' એવી જેડધી 
લમભમ નિયમરૂપે કરે છે. તેથી અષષતો અનર્થ થઈ નય છે. 
જેટલાક ગુજરાતીને અપરિચિત એવા અ'ત્રેજતા અતુકર્ણુરપ કૃત્રિમ 
પ્રયોગો પણુ જેવા મળે છે. “ આ લધુ કાવ્ય અવલોકન કરતાં હર્ષ 
યાય છે. ” હસુ ગ., પૃ. ૮૩૩)? “આ ગય ભલામયયુ ટરીગે 

છીએ” (સુ, ગ,, પૃ. ૮૩૭); “આ ધેોરણુ ઈગ્લ'ડમાં લે 
ખેકન્સપીસ્ડે અમલ કયુ" હેતુ'” (સુ, ગ., પૃ; ૨૮૨) આ ત્રણે 
દાખલામાં સણિલાલની નજર આમળ અગ્રેજી ક્રિયાપદો “7૦૪1૦૪” 

#76001106॥1તૈ' અને “૦%૦૦૫૬૦' હમે એટલે ચુજચવી 

પણુ આ બધા પ્રયોગે। વ્યાકરણની ટથટિએ અડુષ્ઠ છે એટલુ ધ્યાતમા 
3 ખવાની જરૂર છે. 
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પ્રયોગને આવશ્યક છઠ્ઠી વિભકિતનો પત્યય એકે વાક્યમાં માલૂમ 
પડતા નથી. “આપણે આપણુતે જ ગ્યાશિર્વાદ દેવા જેઈએ '”' જેવું 
“*₹6 518001 ઇ&0: ૦૫૬૬૦1૪૯૦૩” તુ' ભાષાંતરિયું રૂપ 
પૂણુ તેમસે વાપપું” છે. (સુ ગ., હે. ૭૫૯) “ આપ' ધાતુવતુ' પેરક 
3૫ “ આપવવુ'' કરીને તેઓ “ ઉત્તેજન આપવવાની આવશ્યકતા છે ” 
( “ મણિતાવની વિચારધા2। ', પૃ. ૧૦૮) એમ લખે છે. ' મોંમવકાશને 
પાત્ર' (સુ. ગ., પૃ. ૨૧૧) “તેતે સમીપ જવાય” ( સુ, ગ, પૃ, ૨૫૬) 

વગેરેમાં વિભકિત પ્રત્યય ખોટી રીતે વપરાયેલ છે અતે “ વસ્તુવિન્યાસ 
અતે ઉટ્દેાનું' રફેટન એ બે કરવામા મ્ર'યકર્તાએ કંઈજ ચાતુષ* 

વાપરી શકાયુ' નથી” (સુ, ગ., પૃ. ૯૦૩) જેતા દાખલાખા 
શિથિલ વાકયરચનાના નનૂતામાં રૃદ્દિ કરે છે. 

ન્થુત્પન્ત પડિતતુ' માનસ ધરાવતા મણિલાતમાં અમ ભાષાતા 
મ્રમોાગમાં તરસિહર્ાવ કે બળવ'તરાયની ચોકસાઈ નથી. જેવી હાય 
લાગી તેવી ભાષાને તેમણું પોતાના વક્તવ્યતો અગ્ર" મિદ્ધ કરવા 
પ્રયોજી છે, તેની પાછળ રહેલા તેમના વ્યકિતત્વના બળથી 
હેતુ તા સર્ષો. પણુ સાહિત્યિક દદ્ટિએ વખણાયેલુ' ગઘ વ્યાકરણુ- 
રહદિએ નમળુ' રહી ગયુ./ આવુ" મોટુ' કારષ્ુ ઉતાવળ છે. તેમને 
પાતાના લખાણુનુ* પુનરીક્ષષ્યુ કર્વાતે! વખત મળ્યે। હે।ત તતો ઉપર 
ગણાવેલ પૈકી અનેક ભૂલ્ષે સુધરી ગઈ હેત. પતાના માસિકતે 
માટે તૈમ અન્યથા પોતાના લકની સાધનાની પ્રશત્તિ લેખે ઢગવા- 
બધ લેખો લખનાર અને લખતાં લખતાં જ અધવચથ્ દુનિયામાંથી 
વિદાય લેતાર મણિવાલનાં લખાણોમાં આવાં ગ્યાતો રહી જવા 
પામે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. 

તેમશે પોતાના કામજેગા અતેક પારિભાષિક શખ્ર! ઘડી 
લીધા હતા. “0૪% ' શારે “સ'ગીતનાટક, “1રઉત1ા1ઇઝ ' માટે 
“વસ્તુગતિ,'  20૪ુ₹૦૯૬' માટે “સ'#ઢ્રિ', ' ફિ ૪૭? માટે 
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“સાહિત્યકલા,' “ &0૬1૪૦ ' માટે “ચ ચત ', 20:8011110&101* 
મારે “જીવારેપણુ ' એમ અતેક નવીન રાબ્દો તેએ પોતાતા 
ખપપૂરતા ઘણુ'ખર્ પોતે વાચેલાં ભાધ્યાતે આધારે યોજી લેતા 
હતા. થી વિશ્વતાથ ભટ્ટે તૈયાર કરેલો “પારિભાષિક કોર ' 
ઉથલાવનારતે સમજશે કે પારિભાષિક શખ્દોને। કેવડો! મે?! ફાળા 
મણિલ્લાલની પામેથી ગુજરાતી ભાષાને ગમનાયાસે મળેવે। છે, તેમણે 
પ્રયાજેલા શખ્દો પૈકી થોડાક રૂઢ થયા છે તે ધણા રહ થયા નથી તેમણે 
૬06૦011130 'તે “ગુપ્રવિવા' કહેવાતે બધ્લે “ અષ્યાત્મવિવ્વા* 
કહી છે અતે “239630 ના અથ*મા “ આધ્યાર્મિકિ' શદ 

વાપરેૅવ ઢૅ. આમ છતા, ખાસ કરીતે તેમણે ઊભી કરેલી તકષશાસ્ર 
અને માનસશાસ્તની પરિભાષા મુજરાતીમાં એ વિષયૂતુ અધ્યયન- 
અધ્યાપન કગ્નારતે આજે પણુ મદદગાર નીવડૅ તેવી છે, સમપત્ર 
રીતે નેતા, _અતેક મર્યાદાએ ૭તા, ગુજરાતી ગઘતે રાસ્ત્રીય અતે 
ચિન્તનાત્મક વિષેની ચર્ચા ત્રાટે ડેળવીતે, અતે પે!તાન! વ્યક્તિત્વથી 
અવપ્રાષિત રૈલી ભભી કરીતે, મણિલાલ આપણે ત્યાં એક પ્રભાવ 
શાળી ગધકારનાં પ્રતિધાના અધિકારી બત્યા છે. આમ ત હોતતો 

આતદશ'કર જેવા પીઢ અતે સમદથી' વિવેચક તેમતી ગધરોવીડ 
બળ અતે એઓજ્સ વખાણુત નહિ * અને ગ્રે. ઠાકોર જેવા સમથ 
ગધકાગ તેમતે પોતાના એક ગધયુરુનુ' માનત'તું રથાત અ1પ1 

નહિ * 

* તાએ સાહિત્યવિચાર? (ઓછ આ), હ 2૭-૩૮ 

4 જુઓ “વિવિધ યાખ્યાનો,' ગુચ્છ ખોને, વિશાગ પહેરો, પૃ ૬3 



પ્રકરણ છઠ રી 

ક્રવિ મણિલાલ 

“ મુખે અદ્ત ઉચ્ચારી લડી મનથા પૂર' ઝીસ્મત ! 
કવિતા આ ખકાવાતુ* કયુ” શે* દૈત તે' ડીસ્મત 1” 

/ગઘ લેખોના પ્રમાણમાં મણિલાલતી ફાગ્યકૃતિઓની__સ'પ્યા 
ઘણી એળછી છે, કાવ્યસજન તેમની મુખ્ય માહિત્િક પ્રવૃત્તિ નહોતી. 
બીજ પ્રહૃત્તિમાંથી મળેલા અત્રકાશમાં છ બાર સહિતે “ડાઈ ઉશ્ર 
અને હેદ્યરાધક અનુભવના પરિણામ 3પે' પોતાને કાવ્ય સ્કુગ્તુ” 
એમ તેમણે “ પ્રેમજવન'ની પ્રસ્તાવનામાં કહેલુ' છે તે પરથી, તેમજ 
તેમની કિશેરવયની બાળાર'કરતા મ'સર્ગને લગતી હકીકત પરથી 
કહી શકાય 'ે કવિતા મણિલાલને સારે અગત ઊર્સિ-સવિષ્કરણુર્નું 
સાધન હતી. પોતાની કાવ્યકૃતિઓઆતે તેમણે “ પઘો' તરીકે 
આઓળ'ખાવી છે તેષાં ઈવિત્તાને તેમસે પેપતાતી ગભીર ઝર્ણત્ત લેખી 
નથી એમ સમજાય છે. * આત્મનિમજ્જન 'માંતા કાયો] તેમનો 
કવનતાં _સત્તર--અદાર વષષતા “ આત્મવિકાસ ને_કમ ' દર્શાવે છે. આ 

કાથ્યો ચોર્યા છે, પણુ સણિલાલની કવિત્તરાક્તિની સદહ છાપ પાડે છે.] 
“ સૌપહેલાં આ કાવ્યોતો એક'દર જ્ય્થો કેટલો છે તે ન્તેઈ એ. 

જૃ દેદ૯૦-*હ-દદસ્્યાત રચેલાં- ₹ ગ્રેશેજત-તા અગિયાર કાગ્યો; 
તે પછીનાં ચાર-પાંચ ક લખેલાં “ અભેદોમિ' 'નોં ખીજ 
અગિયાર; આમા “ મિત્રષ્વતિ' શીષષ્ક નીચેનાં પુ'દ૨, “ જવનિકા। 'નાં 
બે અને એક_“ ઉપહાર 'નુ ઉમેરીને “ આત્મતિમજ્જત ? નામને કુલ 
ચાળીમ-કાનોતો સ મહ-ગમણિલાલે--૧-૯૫ માં-પ્રગટ--પો--હતો. 
૧ટ૯૫ થી ૧૮૪૮ દરમ્યાન તેમણે લખેલાં ખબીનતા' પાચ__કાડયે] 



8૨૦ પ્રઠરણ છડું 

₹ આત્મનિમક્જન 'ની_બી૬?_ આવૃતિ ૧૯૧૪ મા પ્રસિદ્ધ થયેતી 
તેમાં સામેલ ફરવામા_આવ્યા છે આમ, “ આત્મનિમન્જન 'મા 
આજે યુલ્લે પિર્તાળીસ કૃત્તિઆ સગ્ૃહીત થમેની છે મણિના4ના 
હરતાક્ષરવાળી નાનકડી કાવ્યપોાથી ચુ વિ સજ્રાના 
ગ્ર થાલયમાં છે તેતે  આત્મનિમન્જન ' સાથે ગમરખાવી જોતા 
આઠુ “ કાવ્યો એવા નીકળે છે, જે અદ્યાાપિ 
અયૂગટ છે. આમ અઢાર વરસના ગાળામા મણિલાલે કુલ્લે ત્રેપત 

કાવ્યો છૂટક છટડ લખેલા માલૂમ પડે છે આમા “રિક્ષાશતક 'તો 
નાનકડો મગ્રહ અતે “કાન્તા' તથા “નૃસિ હાવતાર'મા મૂડેલા 

કાવ્યો ઉમેરીએ એટલે મણિલાવના કાવ્યોને! સ પૃણુ જથ્થો ગણાઈ 
ગયો મણિવાલની કાત્યકૃતિઓની સ“ખ્યા આમ ઝાઝી નથી પણુ 
બધી *ચતાઓને લક્ષમા લઈએ તો તે ઉષેક્ષણીય પણુ નહિ “7 ગણાય 

/મેશિલાલની કવિતામા વિષયનુ વૈવિષ્ય નથી તેટલુ" પઘ 
રૃચતાતુ છે દલપતરોલીના દોદ્દરા-ચેપપાઈથી માડીને અવતત ગણાતા 
પૃષ્તી ૪૬ પમન્તતા, તેમ એક તરફ ફારસી ગઝતો અતે બીછ 
તરફ દેશી ભજનોના ઢાળવાળા પ્દો એમ _ભિત્ત_લિન્ત_ પ્રકારતા 
કાવ્યો મષ્િલાલે-લ્રખેલા છે, તેમતે ફાવ્યલેખનતે શોષ _ લગાડનાર 
દલપતશિષ્ય ખાળાશકર હતા કિશે[ર્વયમાં નમ-દ-દતપતતી 

તુલનામાં દલપૃતરામ અતે તેમની __શૈલ્ી_ માટે. મણિલાલતે 

પક્ષપાત હતે! તે અગાઉ કહેવાઈ ગયુ છે ૧7#૬લપત- 
રીતિતા ખોધક જેડકણાથી “તેમણે ઝાવજ્યવેખનનો પ્રાર ભ ક્યો 

* આ આડે ગેય પદો છું (1»” છાને દુષ્ટ યુ ડુ રડુ' કેય નિમ'ળ નેદને,” 
(૨) “ઉભરાય ઉમગ તર૩', (૩)”“ભાતુ તપ્યા નસમાં , (૪) “મેઠૂથી ! 
રા રહી ! મીડુ નલ હાવા રસભર છાટ, (૫) “અચાનક આવડી 
આ શો કાળજડામાં લાગી લ્હાય 1', (૬) “આવી ન આજ તક રે પતીયા 

એ ચારની ', (૭) “રન કટે ન સખીયા ' અને (૮) «વયે ર રહિર્સ 
(જણ) પેમમાં તેમ ધર્યો ? 



કવિ મલિલાલ ૩૨૨ 

ઇતો. શાળામાં ભણતાં ભણુતાં કરેલા કાવ્યતિત્દતી-“ ચિક્ષાશતક' 
નામની ૨૪૭ ,પાતાંની સોપડી _ “એક--વિઘાથી””ના--નામથી 
સશથિલાલે બહાર પાડી તી અતે તે બાળાર'કરતે--પ્ેમપૂર્વાક 
અપર્ષયુ_ કરી હતી. અ! ' શિક્ષાશતક 'માં સજ્જન, દુજ*ત, સપ, 
ગવ, ધૈય*, ધન, * વિદ્યા, વિતય, કાળ, જગત, કૃપણુ ઇત્યાદિ 
પચાસેક પર્ચૂર્ણુ વિષયો પર્ ૧૦૧ સોધક કરીએ મૂકવામાં 
આવેલી છે. એમાં સ'સ્કૃત સુભાષિતોમાંથી લીધેલા વિચારે! છે. વળી 
એમાં મોટે ભાગે કવિત ૭ને! ઉપયોગ _યયેલે! છે, નને કે વચ્ચે 
વગ્ચે વસ'તતિલકા અતે શાદૂ'લવિષ્ઠીડિત જેવા અક્ષરમેળ-શત્તો પણુ 
ચાજેલા છે. એક કડીમાં સિદ્ધાન્ત સ્થાપન કરીને બીજી જુદા જ 
જમા મૂકેલી કડીમાં ધણ્'ખરુ' તેનુ' દજ્ટાન્ત મૂકવાની રીત તેમણે 

“શિક્ષાશતક'માં અખત્યાર કરેથી છે, ઉ. ત. નીચેની કમ*વિષયક 
એ કડીએ જુઓ : 

“કહે વૈદ્ત છે કફ્ ચયે! વળી પિત્ત રોગ, 
કહે નશી રહુ નડતે] અતિ કણ ચગ, 
ભુવા વદે વળગી ઝાંપડી છેજ અગે, 

ડુ' ભાખુ' સ્વ નીપજે કરણી પ્રસ'ગે.--૭૯ 

રાત સમે મુષક કરતાં ભક્ષ તણી સો।ધ, 
દખી એક કડીઓ ને ચીતમાં ખુશી થયો, 
કાપી ક'ડીએ ને ખાવા ભક્ષ જેવો! માંય ગયે, 
સાપ તેતે ચટ દેઈ પૅટમાં ગળી ગયે; 

આવાનું કશું ન મળ્યુ, જવ નિજ ખાયો અતે, 
કરમ થજી કહેતે ઉદ્રમ ડેવો ચઢપે!; 
કરમ વિના ન કદી ઉદ્મમ ફળિત થાય, 
ખોાકો ખાડ મોટો જઈ એક તોય ના જઝઞો.--૮૦ ” 

(“શિક્ષાશતક ', પૃ. ૨૨-૨૩) 



૩૬૨ પ્રકરણ છઠુ' 
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અહી ભાષા અતે ઈ'દતી વિદ્યાર્થી મણિવાવની પ્રાયોમિક 
કસરત શિવાય કલ્પનાની મૌવિક ચમક કે વિચારતાવીન્ય નથી 

? શિશ્નેતા, બોધકતા, હાગ્ય, '*દશુદ્દિ, ભાષાની ઝડઝમક અતે 

વ્યવહાગ્સાન આદિ દવપતરીલીર્નાં લક્ષણાનુ' -મખિવાલે ગળ 

પ્રમાણ “ શિક્ષાશતક માં અતુસરણુ કયુ” છેડ] 

વિધયાથી”વગ્યામા કરેલી ભાષા અતે છ'દની કમરતથા મણિનાતતે 
એ બન્ને અ'ગો ઉપર કેવો દઢ હાથ ખેસી ગયો હતો તે 
કેવેજકાળમાં 'તૂતેવી દોસતી' નામતા. _પારસીશાઈ __કાલ્યના 
તેમણે કરેલા શિછ્_ રપાન્તરતા. દાખલા. પરથી _સમજાય-છે. * 

*”'કાન્તા'તી ર્ચનાએ તેમજ “માલતીમાધવ' અતે “ઉત્તરગમચરિત'તાં 

ભાષાન્તરાએ તેમની કવિત્વરોલીને મ્દારવામાં મદદ કરી. વખત 
જતા અગ્રેજી કવિતાતા પરિશીવતે, નમના સ'સગે અને -સ્તતત્ર 
રીતે ખીતતી જતી તત્ત્તદષ્ટિએ-તેમતી કાવ્યભાવનાતે-વિકમાવી હતી. 
તેમનતે। કાવ્યાદર* નીચેતી પ ક્તિઓમા। કેવી સુ દર રીતે વ્યકત થમે છે! 

”કાજ્ય-કતરિતા-એ જ આપણુ સ્પૂતમાં સ્પૂલ_ભાવોતો 
સૂજ્ષમમાં ચૂક્મ રસ છે. આપણી ૬ત્તિતુ' વિશાધત _કરતાર_અશ્તિ 
છે, આપણા ભાવતે ઉત્તમતાએ ઉરાડનાર પાંખ છે, ભૂત-અને 
ભવિષ્યતે વતમાતમાં આણી મૂકનાર અ'જત છે ” 

( * અભેદોર્મિં 'તી પ્રરતાવનામાથી ) 

“આતે પરિણામે બાલ વણુ'ને।!મા રાચતી, રાબ્દ-સસતકૃતિવાળી 
દલપ્રતશેલીની કવિતાના તે વિ 1 અતે નમંદે 
મ્ધેના ઊર્મિવવાદતો તેમજ ઉચ્ચીકરણુતા સિષ્ધાન્તતો તેમશે 
પુરસ્કાર કર્યો “ભાવનામાં આન'દતા આત્માના ઉદ્ગારર્પ કલિતા'માં 
તેમણે_સ'ગીતતી_અનિવાય*_આવકશ્યકતા સવીકારી હતી_તે-આગલા 

૬ આ પ્રસ'ગતી વિગતો માટે જીએ “સ્મરણુષકર' , પૃ. ૨૬૭-૨૬૯ 
દપહલી આવત્તિ 
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ગ્રકરણુમા કહેવાઈ ગયુ છે. આતી સાથે સાથે જીવનના અતુભવ 
પુ ચાલુ હતે1. ધમ અડે પ્રેમ તેમતા  ડકત્રનના સઝુ"્ય 

દ્ક્ષબિન્દૃએ( બન્યાં હના. તત્ત્વજિત્ાસાએ તેમ આસ'ગ ને 
સિત્રપ્રેમતા ર ગીવા અનુભવે તેમના હૃદયમાં ઉતફટ ઊિંસ ચલને! 
પેદા કર્યા હતા, જેને વખતોવખત કાવ્યોદ્ગાર રૂપે અવિષ્કાર ચતો 

રલો હતો ગ્રેશનાં તથા આસષ્યાત્મના કાવ્યો ભાણિલાન પાસેથી રુજગતી 
સાહિત્યતે પ્રાપ્ત યતા લાં તે આ રીતે 

આમ ખીલતી જવી તેમતી મર્જન-મનત્તિતો મુખ્ય ફાલ 
પ'આત્મતિમજ્જન' છે. “બાલમ વિશ્વના પઠારાથી કે મોહમય 
આવેગોથી ન્યારૅ બુધ્ધિ અકળાઈ નાય છે ત્યારે આત્મનિમન્જનમાં 
શાન્તિ અનુભવે છે, તે કર્વાચિત્ એ શાન્તિમા પૃણું નિમગ્ત થઈ 
એકાદ આલાપ કરી લે છે'--એમ તેમણે પોતાના આ સજ્ત- 
બ્યાપાર વિશે ખુવાસો। કર્યો છે તે પરથી સ્પષ્ટ સમજમ છે કે 
જમની કવિતાના મૂળમાં મોટે ભાગે તેમના ખાનગી જત્રનના 
તીન, આધાતજનક અતુભવો રહેવા છે. આતે અગે નિખાલસ 
કખૂલત તેમણે આત્મકયામા કરેલી છે “શા રસ પર સુલતાન 
દિવાની, “ અચાનક આવડી આ શી કાળજડામાં લાગી 
તહાય?' અને “ભન્ન કર અકવ અચલ ગુરુધરકા' -- 

તમજ “ આવી ન આજ તક પતીયા', “દમ રસભઃ મેોરૅ દિલ 

છાઈ રહી', “પ્રેમમાં નેમ ધર્યો' તથા “આખ ભયે* શુ 
થાય હડીવી?' એ પૃતિએ તેમની મુબઇ ખાતેની પ્ેમિકાને 
ઉદ્દેશીને લખાયેલી ઝે વળી તેમની સુપ્રસિ& ગઝલો “ અહ! ! 
હુ એકલો દુનિયા બિયાબામાં સુતો! ભટક ', “કહી તુ 
જાય છે દોરી ', “યારી મસ્તાની, “આ ન્નમે ₹સ્કમાં' વગેરે, 

*જવા્ દે_પ્યારી' વાળી લાવણી અતે “એવુ બતાવે ઝાઈ આજ 
એ _ગરગી પોતે પોતાના શિષ્યયુગલ સાથેના.સબ ધતે અગે લખેલી 
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હોવાતુ તેમણે સ્પ ટબૂલ્યુ છે * છેલ્લે નિર્દેશેલાં છસાત કાવ્યો 
તા _તેમણું અબેદ્મા રારીરસ બ ધ __પાપકતો_નથી એમ પોતાના 
શિષ્મદ જ. લખ્યા હતા! ગેમ 

શુતાલતાં કવતતો એક છે ત્તાત એટલે 

જુ અદૈતસાક્ષાત્કારતા પર્યાય રૂપે તેમણે “ગ્રેમ' શખ તેમતી 

તત્તચર્ચોમો વાપયા  છે.. તેના લાભ લઈને તેમણે પોતાના 

કાવ્યના ભાષ્યમાં એ શબ્દનો અથ “ અભેદ કર્યો છે તેમના જવતતો 

“હધ્યશોધક' અતુભવ અત્ત પ્રેરિત કા પેદદ્ગાર રૂપે પ્રગટ થઈ ને 

કલાક્ષમ સ્વરૂપ ધારણુ કરે છે એમા જ એ અનુભવ અતે તેવી 

અભિવ્યક્તિતુ સાથષ્કય છે મણિલાલે આ ગ્વાતુભવરસિક કાવ્યોતે 

પ્રગટ કરતી વખતે તેમા હેલા આત્મલક્ષી તત્તવતે વ્યાપક રૂપ આપીતે 

કે પછી કવિતાતે પણુ પોતાના જીવનધ્યેયના સાધન રૂપે બળાતકારે 
નેતરવાના ઉદ્દેશથી પ્રેરાઈ ને, દરેક કાવ્યની પાછળ આજ_સુધીમા 
જોઈ ગુજમતી કવિએ નહિ મૂકી હોય એટલી લાબી કા મૂવી 

છે. પોતાને થયેલા સ્થૂળ પ્રેમના સ વેદનતે તેમણે સૂફી રવાગમાં 
વ્યક્ત કરેલ છે, ન્યારેતેતુ* ભાષ્ય તેમણે વેદાન્તની પરિભાષામાં 
અધ્યાત્મદેણિએ_ઝરેતુ છે 1 વેદાન્ત ધમના “ મિશનરી ' મણિલાતતો 
[કવિતા ઊપર_આ અત્યાચાર જ છે “અકત વેદાન્તતે તેતા શુદ 
રૂપે સપણ કરવાતે અથે મે પ્રેમછવન એ લેખ યોજ્યો હતો' 

એમ તેમણે કક્યુ છે ત “ પ્રેમજવત'તા કાવ્યોતે નહિ, પણુ તૈતી 
પાછળ મૂકેવા વિસ્તૃત ભાષ્યતે લામુ પડ ઝે તેમણે “ પ્રેમજીવન 'તા 

અગિયાર કાવ્યોની સાથે “ અભેદોમિ' નાં અગિયારતી સામાન્ય 

તુતતા કરીને “ અનેદ્ેમિ *માર્ની પ્રત્યેક કૃતિને “ પ્રેમછવન 'ના દરેક 

કાવ્યના “પરમેતકર્ષ' રૂપે બતાવવાનો પ્રયત્ત કર્યો છે 

રૃત્રિમ છે * *અનેદોચિષ'તી ગઝલોને “ વૈરાગ્યોામિ/ “ કવાયેમિ,' 

* આતે અગે વિરોષ વિગતો આ લેખકતા હવે પછી પ્રગટ થતાર મણિવાદ 
નભુભાઈ, છતનર ગ'એ પુસ્તકમાં આપવાની ધારણા છે. 

* *આત્મનિશ્ન્ત?, બીછ આ , પ પહ-પજ 
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₹ વિક્ષેપોસિં” એ કમમાં ગોઠવીતે અદ્દૈતસાક્ષાત્કાર માટે વાસનાક્ષયને 
ક્રમ દોરી આપવાતે। તેમણૂ ભાષ્યમાં પ્રયત્ન કર્યો છે તે પણુ 
દૂરાકૃષ્ઠ છે, ટીકા વાંચે નહિ ત્યાંસુધી વાચકને સૂઝે તહિ તેવે! અથ* 
મશિલાલે પોતાનાં અન્યથા સ્પજ્ટ અને ઉત્કટ ભાવાભિવ્યક્તિ કરતાં 
કાવ્યો ઉપર હેકી ખેસાડીને તેની કવિતા તરીકેની મસ્તી, તાજગી 
અને સુ'દર્તાતે ભારે હાનિ પહોંચાડી છે.] ઉ. ત. “ ખતિમ્ અય્ 

દદેદિલ 1 થે ન્ન, ન તાર્' કેઈ છે અહીંયાં' એ ગઝલતી લીટીમાં 
તેમણે * દદેંધ્લિ'તા અથ 'વાસના' કરીને વિવેકી જન વાસનાતે 
ખતમ થઈ જવાનુ' કરેતો હેય તેમ આખી ગઝલતે! અર્થ કર્યો 
છે, માનવ પ્રેમિકાતે ઉદ્દેશીને લખાયેલી “ «વા દે પ્યારી, કસી કસી 
ફસી, કરી ફરી ફરી, ન બાંધ બ'ધન/ એ લાવણીની પ'ક્તિએ 

પૃણુ એ જ રીતે થિત્તવિક્ષેપ કરતી વાસતાને લાગુ પાડી છે. પરા- 
શિસુખ થયેલી સ્ત્રીને ઉદ્દેશીને ઠંપકા રૂપે લખેલી આંખ ભેરે ચું 
થાય, હઠીલી, આંખ ભયે શું થાય ?' વગેરે પ'ક્તિએ તમોચુણુજન્ય 
માયાના તિરસ્કાર રૂપે અતે એવા ૯૮ 3સ'ગે લખેલી “શા રસ્ પર્ 
ગુલતાન' ઈ. લીટીઓ ખુદ્દિના ચાંચલ્ય રૂપે તેમણે થટાવી છે! આ 
ઉપરથી કાવ્યની ભીત્તરમાં રહેલા --અ"ગત  અનુભવતે ૭ાવરવાતો 
મવિ ગ્રયત્ત કરતા હોય એવે ભાસ ચાય છે. અથવા, કહે કે 

“વૈયક્તિક અનુભવ ઉપરથી સાધારણીકરણુ કરવાનો તેમતે। આ વિંલક્ષણુ 
પ્રયાસ છે. નહિ તો, જે કાવ્યો તેમના -અભેદ ફ્િલસૂટ્ીના તૈયાર 
આખામાં બેસી શકે એવાં નહોતાં તેતે નાંધપોથીમાં જ તેએ શ્ઞા 
સારૂ આજ લગી દટાઈ રહેવા દેત? આ કાવ્યો અસ'દિગ્લિપણેુ 
તેમતી સ્તાતુભવનીતરતી રસભરી પ્રેમકેલિતુ' વર્ણન કરે છે. 
દા. ત, પહેલા જ ગ્રેમાનુભવૈ તીકળેલા આ ઉદ્ગાર જુએ : 

“ અચાનક આવડી આ શી લાગી કાળન્ટડામાં «હાય ? 
જીછલ્ટ જામ જર જીક્ષપે, 
હાય! દેખી તે કેમ ખમાય ?--અચાતક૦ 
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નયન મીચી ભુડી રાખ દબાવી, 

ખાળી ખા્ળોને શું રહી શરમાય ?--અચાનક૦ 
હદષ છેદષ કરી એક રમિલી, 
ગ્રેમ અમૃત ગપ્રેમમી પાય--અથાતકન 

ગ્રેમમણિ મૃદુ ગ્રેમઝવકમા, 
ભેધ્ભાવ તે વ્યુયથ જષાય--અચાનક૦ ” * 

એજ રીને 
“ગ્રેટૂધી 1 શું રહી? મીદુ જલ હાવા ર્સભ? છાટ, 

પ્રથમ દીદી *મભઃ? મદમાતી, 
પડી હૃદ્યહદયનતી ગાઠ -- મેદલીન ” * 

વગેરે પ ક્તિએ। જીએ. અથવા તો, 
* નતણે રુ રતિરસ (જેલે) પ્રેમમાં તેમ ધર્મો ! 
ભજન કયું તિત તાન ન લાચ્યું 
નેહ કર્યોં ન કર્યો રે--ન્નણેુન” * 

પ્તયાદિ ઉદ્દમારોમાં પ્રતીત થતી તેમની રતિસુખની ઝ ખતા જીઞા 

આ બધુ વેદાન્તતા કયા અ ગમાં બ ધ ખેસી શકે એમ છે ? ૫૮૮૦ થી 

૧૮૯૧ના ગાળામા લખેનાં આ આઠ કાવ્યો મણિનાલે આત્મ" 

નિમન્જન'માં સાગેવ કર્યાં” નહિ તે જ બતાવી. આપે છે કે 

આત્માલિવ્યક્તિના સાધત તરીકે જેતા આશ્રય લીધો હતો તૈ 

કવિતાતે પણુ પોતાના તત્ત્વવિચારતા પ્રચારતુ' કૃત્રિમ સાધત 

બનાવવાની તેમતી દાનત દતી. કાવ્યસજ'ન પોતે જ એવો! અજન 

ડીષ્વી“કરણુનો વ્યાપા? છે કે ગમે તેવો સ્યૂળ અતુભવ પષ્યુ ડાવ્યકુ ઘે 

રસાતા તેમાંથી અ ગત, સ કુચિત, પ્રાકૃત તત્વો ગળી જય છે નૈ 

સવ'ભોગ્ય ર્સમ્વરૂપ ધારણુ કરે છે. આને! તેમજ કાવ્ય કાવ્ય તરીકે 

આનદ આપે એમા જ તેતી સાથકતા છે એ મિદ્ધાન્તતે! ષ્યાધ 

મણિલાવતે પોતાનાં કાવ્યો પ્રગટ કરતી વખતે આવ્યો હોત, તા 

ક મલિલાલનો હસ્તલિખિત કાવ્યપાથીમાંથી 



કવિ મલિલાલ ૩૭ 

કવિતાના કોમળ અ'ગ ઉપર વેદાન્તતે ધરટાટોપ ખેસાડતાં તેઓ 
અવસ્ય અચકાત. 

ખાળાશ'કરના સ'સગથી તેમને કદરસી કવિતાતે। શોખ લાગ્યો 

હતો, મસ્ત પ્રેમાલાપો ગાવામાં તેમજ તેમાંથો પોતાતે દષ્ વિચાર- 
તત્ત્વતે ફલિત કરી બતાવવામાં તેમને સૂટ્ટીવાદી પરિભાષાવાળી ગઝલો 
સારી પૅકે સહાયભૂત નીવડી છે. મણિલાલના અતે સૂદ્ીઓના 
ગ્રેમવિચારમાં સામ્ય છે. સફ્રીએ જેમ ઇસકે મિજાજી (પાથિ”વ પ્રેમ)ને 
ઇસકે હજીજી(દિવ્ય પ્રેમેની સીડી સમજે છે, તેમ મણિલાલ પથુ 
રથૂળ પ્રેમસ'બ'ધતે સૂક્ષ્મ અભેદસ'બ'ધ સાધવાને। માગ ગણુતા 
હતા. વ્યક્તિ તરફતે। પ્રેમ સામાન્ય નહિ, પષ્યુ અલૌકિક કોય તો 

તે આધ્યાત્મિક પ્રેમતા સાક્ષાત્કારમાં સડાયભૂત થાય છે એમ મઠ્ટી- 
એની માકક મણિલાલનુ" પણુ દઢ મતવ્ય હતુ. વળી મનસૂરતે 
“અતલ હક' એ ઉદગાર વેદાન્તના “ મદં ત્રતાસ્તિ 'ની નજીક છે. 
“સનમ' “૬૬? ' દિલભર' “ ઈસ્કે હકીકી? “નામે ૪શ્ક ' ધ્ત્યાદિ 
સૂફી પરિભાવાના શખ્દ તેમનાં કાવ્યોતે સડી પ્રેમતા એપ આપવા 
જાય છે. પણુ તેમની ધણીખરી ગઝલે ચહી સ્વાંગ ધરાવતી હોવા 
છતાં તેમાંથી સફ્ટીવાદી અથ' મેશ ફલિત થતો નથી. “ કષાચે।મિ*” 
જેવી ગઝલમાં આરાક કે પ્રેમ એવો “દદે'દ્લિ 'તો અથ લઈ ને 
તેતે ઉદ્દેશવાને બદલ્લે વાસનાને ઉદ્દેશો છે તે આપણે ન્નેયુ” વળી 
“વિક્ષેપાસિ'માં “કહે તુ' સાચું યઈ છું ધન ધન” એવો 
ઉદૂગાર છે તે સહી કવિના મુખમાં કદી શોભે નહિ, કારણુ, 
તેમતી સનમ “હુ' ધન્ય ચઈ છું ” એમ કદી કહે ક એ એમ કહે તે 
સુષ્દી ઇચ્છે તે તેમની પ્રેમભાવનાથી વિરુદ્ છે. ને કે “યારી 
મસ્તાની? “દેખે કહાં તે માહે નૂર ' અને ' અમર આશા' જેવી 
ગઝલે.માંથી સૂફી અથ પણુ સહેલાઈથી સ્કુરે છે, તેમ છતાં ઘણા 
દાખલાએ1માં મણિલાલે સૃષ્ટી પરિભાષામાં પાતાતે ઈટ્ટ અય ભરીને _ 
વેદાન્તોપદેશતો સ્વહેતુ જ સાર્યો છે. કાવ્યમાં રણુકતા અનુભવને. 
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સુસ'ગત હોય તેવો અર્ય જ તેતે ગ્સપેોધક નીવડે છે, 
પછી તે વાચ્યાથ હે કે વ્યગ્યાય, મણિલાવના ભાધ્યતે એક 

બાજુએ રાખીતે તેમતી ગઝક્ષો વાંચતા તેમાંથી પ્રગટ યતી દક્કિતી 
ખૂખી, મસ્તી, અને વેશ્નાનાં સ'વેદ્તો વાચકતે તતકાળ સીધી ખમર્ 
કરે છે તેરમાં જ તે તે કૃતિઓનું કાવ્યત્વ રહેલું છે. મણિલાલે 
ખારેક ગઝલે। લખેતી છે. તેમાં તેમતે પ્રેમમાં મળેવી નિરાશાનુ' તેમ 
માચા પ્રેમતી ઝંખતાતુ તાદશ નિરૂપણુ કરતી “ અહા! હું એકલો 

દુનિયાં-બિયાબાંમાં સુતો ભટકુ ' અતે વ્યવહારમાં સુખ-દુઃખ, 
આનતદ-કલ્ેશાદિ પરસ્પર વિરુદ અતુભવોની વચ્ચે ગોથાં ખતરાવતા 
કીસ્મતતે ઉદ્દેશીતે લખેલી “ કહી' તુ નય છે રારી દગાબાજી કરી 

કીસ્મત' અને જમે ઈશ્કમા પોતે ડૂબી ગયાને! તેમતે અતુભવ 
વણુ'વતી “આ જમે ઇસ્કમાં ખુબી ભરી કહી કહી , ' ઇશ્કમાજમાં 
કૂનાગીરી કરતા મસ્તોની ખુમારીને મહિમા ગાતી “ યારી મસ્તોતી' 

એ ગઝલ અતે લાખો નિરાશામાં અમર આશાવુ* યુવ તેજ 
મ્રગટાવતી “ અમર આશા? ગઝલ તેમની ઉત્તમ કાવ્યકૃતિએ। છે. 

, આ બધાંમાં તેમનુ' અ'તિમ કાવ્ય * અમર આશા' સૌથી 
વિશેષ પ્રસિદ્ધિ પામ્યુ' છે. તેના કેટલાક અશુદ્દ પાઠ આજ સુધી 
ચાલુ ૨લ્યા છે. મૃણવિલાલ_ગુજસી-ગયા તે મહિતે તેમનુ' આ કાવ્ય 
“સુદશન'માં પ્રગડ થયુ' હતુ”, તેમાં પ્રસિદ્ કરનારની સરતચૂકથી 

“પરીતે જીતવાતે સ'ત્ર, દિલયરની દુઠઠાઈ છે' અતે ' ઝઠરનુ' નામ 
લે શોધી તુરત પી લે ખુશીથી ,તું' એમ એ ખે ઘીટીઓ છપાઈ 
પછી આ અશુદ્ધ પાઠે। પ્રયલિત થઈ ગયા. મણિલાલની પ્રણાલિકાતે 
અનુસરીને તેમના શિષ્યોએ એ ગઝલતુ” વેદાન્તી દદ્િએ ભાષ્ય 

કરવાને। પ્રયત્ન કર્યો હતો. ફવિ ગૌરીરા'કર્ ગોાવિ'દછ મહેતાએ 
ઈ. સ. ૧૯૦૦ માં કઈ વેદાન્તી_સાયુ આત્માન" પાસે આ કાવ્યની 

ટીકા લખાવીને પ્રસિદ કરી હતી. આ અશુદ્દ પાઠંતે અતુમરીને 
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મૃળ વક્તજ્યતે ટીકાકા? કે*લી હદ સુધી ખેચી ગયા છે તેતા દણાત 
રૂપે એ લીરીએતુ તેમણે કરૅગુ ભાષ્ય ન્નેવા જેવું છે 

“કૂના કરવુ ફના યાવુ, કનામાં રડું સમાઈ છે, 
પરીત્ે જીવવાનો] મત્ર, દિલગરની દુહાઈ છે 

આશક્રે અહતા-મમતાને ફના કરવી અને એ જે ફના, 
એતે પણુ કના કરવી, એટને પોતાને પણુ ભૂલી જવુ, આવા 

પ્રકારની કૂનામાં રહ ( વાસતાએઓના નારાતુ નિંમિત્ત-અગર બા૬- 
શાહી ઇછટતા) સમાયેલ છે, સક્ષેપમા અવિવા (સ-ભૂતિ) અને 
વિદ્દા (અસ ભૂતિ) ને ત્યાગ કરવો, ને પછી એ ત્યાગ્રતો_ પણુ 

ત્યાગ કરવો પણુ એવા પ્રકારનો ત્યાગ, અહ તા, મમતા ત્યાગનાર 
જે પોતે--તેવી કનામા, બાદશાહત--થાતિ--આનદ--દુ.ખરહિંત 
નિત્યાતદ સમામેવો છે 

જે સૌન્દયવાન-છૂડનારી છ: કરનારી સ્્રો-હોય--તેતે પરી 
ક્યે છે-[ સહમસષિતી_સ્ત્રીજાતેવિરોષ એવા-ગ્રકારની-હોય-છે-ષોગી 
લોકો તેતે જાણે છે]-એવી જે આ. છ'દગી-માયા-તામરૂપ-સો દય 
વાન્:્સસાર_છે, તે અમને_સતમ ડહેતા ઇષ્ટ-પ્રિય ભાસે છે, અને 
તેતી_આસ્રક્તિ-મેઉ કે પ્રેમ જતા-નતાશ થવા મહા કઠણુ છે, માટે 
તે કના કેમ થાય? નહિ થાય તેટલા માટે યૂચવે છે કે હે 
જ્તાસુ! મજરૂર પરીના જવાતો મત્ર ફક્ત_દીતમરની દુહાઈ 
(યહાતી મત્તા) છે, તે અધિદાન વિના, આ અધ્યસ્ત (પરી)તુ 
જવન નથી, મા? તુ ઉપની કતા સપાદન કર, તો તે પરી તતે 

અદરે નહિ, કેમકે આ પરી તેમાં અષ્યસ્ત-તેની સત્તાને આધીન 
છે,” 

ટીકાકાર આમ અયં કર્યા પછી “જવવાને! મત્ર' તે બદલે 
₹ જીતવાને। મત્ર' પાઠ સૂચવે છે અને તેમ હોય તો “ આ અહતા, 
સમતાતી હૈતુરૂપ જે કાર્ય સહિત માયા (પરી) તે થહ્ાતે રારણુ 
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થવાથી ખેદમારક થતી નથી મા? પમમાત્માને શરણે થા'' એવે 
અથ થાય એમ કહ છે પછીતી પક્તિઓમાં “ઝહરતુ નામ ( 

શોધી” તો અથ* “જહરતે તપાસી તેત્ા_ ઉત્તમ _ફનતે। _ વિચા' 

કરીને હે આરાક-અધિકારી' તુ _તેત્રા જઠરતે ખુશીતી સાથે પીત 
લ્ે' ઈત્યાદિ અર્થ કરેનો છે * 

“મૂરી' ને બદલે “પુરી' ૭પાતા નકાકારને તેતો અય 
વેદાન્તમા બેસાડતા કેડું વેદાન્ત-પાડિત્ધ ડોળવુ પડયુ છે! 

ગાધીજી દક્ષિણુ આક્કિામા હતા ત્યારે * ઇન્ડિયત 
એઓપીનિયન' મા તેમણે આ કાવ્ય “કાવ્યમાધુય 'માથી_તઝ તે 

છાપ્યુ* હતુ' 17અમૃત કેશવ નાયકની સૂચનાથી _ કાવ્યમાુય* ' ના 
શ્રપાદકે “ પરીતે જવવાતે!' તે ગઢ્લે “ ડવવાત્।' એમ શુદ 
પાઠ મૂકેનો, ત્ તેમણે લીધો હતો પણુ પોતાની રીવે અથ મેસાડવા 
સારુ “ રહી_ગધ્_વસ્લની આશા, અગર્ ગરદન કપાઈ. છે' એ લી”તે 
ગાધીજીો “રહી ગઈ વસ્લની આશા અમર ગરદન કપાઈ છે' 

એમ વિકૃત ડરીને મૂળી! વળી “ડૂમી? અતે “ડૂખ્યા' તે ભલે 

“ડુખી' અને “ડુબ્યા' જેવા નાના ફ્રેરફારો તો તેમાં અતેક કરૈતા 
છે તે પરિશિજમા મૂકેલા કાબ્યના પાદ સાથૅ મણિલાવના દરતાક્ષરમા 
લખેલ એજ કાવ્યતી અહીં સામેત કરની છકી સાથે 
સરખાવવાથી સમજશે: “ઝહરનુ' નામ લે શોધી' એ ભ્રષ્ટ 

પાઠે આજ સુધી જે જે કાવ્યસ ચયોમાં એ કાત્ય લેવાયું છે 
તેમા ચાનુ ર્લો છે ઝહરનુ તામ નઠિ, પણુ જામજ રોાધવાનુ 
હોય તે દીવા જેવુ" સપ્છુ છે લખવામાં *ણિવાલનો 'મ'તો 

મરોડ “૫' નવો હાવાથી અને “ જામ' લખ્યુ છે ત્યા “તામ' 
વચાયુ-તે-પરથી _આ_ભૂલે પ્રચલિત થઈ હતી 
* હુએ છસમર આશા તુ ચાપાનિયુ, મૃ ૬૩-૫૪ 
“ જએ પારારાણ-૩ 
તઃ જીઓ પૂ ૩૨૦ નૌ સામે 



જિલ 
નઝઝ્ઝ્ઝ્ક્કક્કન 

વ.મેદર£૬દ ૃૈ્દ ૬૬.9૬. ય દે 

ગઇનલ-- સ્ૈચ્જ. કં ! ડક 
* 6 લદે તરા £ કદ દને ગ. 5૫૬8૫૫ છુષા જે ? 
કપ પ્બ૪”૨ જદત૧૫૮૫૫૧૬૬ દરમ ઉંટ લ્લજા4 ઝે દ -4૮-% 

જઉર્જ ઝાદર્તેન્્તી કેરો રે 3 ન્વ કપટી, દિ 
કમે ૦૬૧ વ્જ્સ્પ્જી કિપ, જ શાશ્વત *વાઈએકે-- કટી જ 
૬/૮ -ૂપ૫ “જવજ્દુ થ્થ્યાતદ # ૦ બણદ ખેર ચાલત, દ 
ન્સ ૧ બ દ રે કામા કર ભ ૬ ઈ જે. “જેર 

કખ્પમ દુન્તમ્તે, નમબ્વતસ કશ્બ્ત જરે કરે. ઘ્મન્ર, # 
ફતલ્હકે શ્રતે કેતો ' ઠિચ શકાત ખઝદઈર્જ--/હી 
2૫૫૫૫૦૫૨ પમ ખે ન્પ્ભ્પ્રે ૨ની ઠપન્્ર્હઃદ, 

2૫૩૫૫૬ ઝપ્પન અદના મનક દાર. છીસ્પ્ઈછે ક 
દેતપ” 74નુ રકા શજુ ડૃતાબા 2૧૪ સ્માપછિમે 
પરીને જ્ક્વન્ય્્ોં મત, પદક વર્ક કુલાઈ ને 

કરચ નપ કટે 2 48રત છે પ્ક્શાપ્સુ 
હતકત ૪૬9% જેર 2૪9૮ ૨૬૫૫૪૬ ક 
પ્પ્દ્રેત૬ 45૨૦૬૧૬૬ #૪./ખ૫૦. ન1૯ નેપ છે ક 

4 ત્રટતા કંદર પ્વકી. કે જવ જેટ 
પમતમે સપ્ાતઝે ઉન બુલૉખર શ્જારફ્ર ૧૪ 
ઝુ લ નપ વપ હ્તા બ્બઝ્ુછ ને નખાઈ ઈ. - 

&#ત ૨ કણ ક્તત ૩૫૬ કાર્# કે 4૧૧, 
પ્ટ્લ્ય્મ તેગ્યુન્દ્ કન ટૃઉપ ક સપ્જી જેદાયછન_ 
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થવાથી ખેદકારક થતી નથી માટે પરમાત્માને શરણે થા” એવો 
અમ ચાય એમ કહે છે, પછીતી પક્તિએમાં “ઝદરતુ' નામ લે 
શોધી” તો અથ “જૃહરતે તપાસી તેના ઉત્તમ ફકાતે[_ વિચાર 
કરીતે હે આશક-અધિકારી! તું તેડા જકરતે ખુશીતી સાથે પીક 

ક્ષે” દિ અરથ કરેલો છે, 

મૂરી' ને બદલે પુરી' ૭પાતાં ટીકાકારનતે તેતો અધ 

વદાન્તમાં ” સાતા જેવુ' વેદાન્ત-પાંડિત્ત ડોળવુ' પડયુ” છે ! 

ગાંધીછી દક્ષિષુ આક્કકામાં હતા ત્યારે જ 
એપીનિયન' માં તેમણે આ કાવ્ય “ફાવ્યમાધુય' 'માંથી લઈ 
છાપ્યુ* હતુ'.1₹અમૃત કેશવ નાયકતી સૂચતાથી * કાલમાકુ નિ 
શ્'પાદકે “ પરીતે છીવવાતે!' ને બદલે * ૬ઝવવાત્।' એમુ 94 
પાઠ મૂકેલો, ત્ તેમણે લીધા હતે. પણુ પોતાતી રીવૈ આ મેસાડવા 

સારુ “ રહી_ગર્ધ્_વસ્લતી આશા, અગર ગરદન »પાધ છે' એ લીરીતે 
ગાંધાછએ “રહી ગઈ વસ્લની આશા અમર, ગરદન કપાઈ છે' 

'એમ વિકૃત કરીને મૂળી! વળી “ડૂબી' અતે 'ડૂખ્યા' તે બદલે 
“ડુબી' અને “ડુબ્યા' જેવા નાના ફેરફારો તે! તેમાં અતેક કરેલા 

છે તે પરિશિષ્ઠમાં મૂકેલા કાજ્યના પાદ સાથે મણિલાલના હરતાક્ષરમાં 
લખેલ એજ કાવ્યની અહીં' સામેલ કરેલી છ” સાથે 
સરખાવવાથી સમજરીો.-: “ઝઠરતુ' નામ લે શોધી? એ લ૪# 
પાઠ આજ સુધી જે જે કાવ્યસ'ચયોમાં એ કાવ્ય લેવાયું છે 
તેમાં ચાલુ ર્લો છે. ઝહરનુ' તામ તઠિં, પષ્યુ જનમ જ ડો] ધવાનુ- 
હેય તે દીવા જેવુ" સ્પ્છુ છે. લખવામાં સણિલાલતો 'મ' તે 
મરોડ “૫' જેવા હોવાથી અને “જામ લખ્યુ* છે ત્યાં “જામ ' 
વચાયું-તે-પરથી_ આ ભૂલે પ્રચલિત યઈ હતી. 

* જુઓ અતર આશા તુ ચોપાનિયું, પૃ. (૩-૫૪ 
4 «તએ! પરિરિણ-૩ 
ત્રર જીઓ પૂ. ૨૨૦ નો સામે. 



હવદ્દિભ : 
ર ન---.. કાકા, 

કેબક્૩૦ ૬23૬ - 2 
સ્ક 

ગઈ પ. ક 

પ ડી “ તિરાદાક શનપદક. 2૫૬20૬ બુષ5ને ર 

ન્ય્કૃપ ન્ેન્ય “૨૫૮ 4ફમ્, ઉ. લ્દજ્દાર્ા 2 # _ડદા-૧. 

“૬૬ _જાદડરીભ્વથી, કેસે સૈ સે ન્વ્ળ #પ્ટી, ર 
5પ 9૫૪ જપ કદમ, “રૂ૩ ક૬૬ત *વઈજ--#ટી %& 

૬% ન્૧ નકલ મ્મ્્ત્ # “૦ વછા જેતા, જ 

ટન્પ્સ ૨૫૮ બદતર પેર મર ૬. કેર ક #ક્પઈ-જે.. “72 9 
તર્ક પપ. ડે 2 જપત દપ મ્દુશાજ્ત “તે કો ઘ્મ્ન્સ 

ડતલ્દરૃડે તે “ખબ ' ઉતિચશ્થામત જઝદાઈવ -7રી 

&કપપ૬ «પ્ય્દ થે નપ્જ્મ્રે 14 હપન્તદર્હાદ, 

2૬૦૫૩૦૧. કાના: ખતર્પન્્સરીપ 9૬ૂૂદાર છ્ચ્પ્ઈજે પ 

ફતા” 74 ૨૧ શની દન્દપ્પરે શ્ર ગપ્પા કેપ , 

પ્રીતે ઉ્ઝવલ્લદન્ડે પન, પદસ્બ્ય્ડત કલાઈ ટ 

|કટ૧નું જાપ કઇ 42૧1_, ઉ8રત જળે પ્્શપ્તુ, 
4તપપતપ ઇંડુ ૧ ફસત ટક ૧૬૫૫ ૬ -કટી5 

ન્ટ્પદપ હસે કકક ૨##મ્પ્ન્. ૧10. ૧0 પનપ છે મિ 

વતે તયત જદ પ્વકો. મ કૃપ જ. -2₹ 

કમત ઝપ્ળને ઉન જુલોબર કેર્રો.ચઈનુ, 
2 લેપ “પ્ર જ્્નદતા બાાઝુછ ને નતપાઈ છે. -.. 

ઈ ૧1 ક્યણર્વ-૫ કશે] માયા કાર#મે ર્ન, 

નહુલ્મ્દ કેગ્છુંન્ર્ જ્ન્પ ઉપકર પ ન કરા જન 

દ્ હાક 



કવિ મણિલાલ ૩્સ 

ગુજરાતી કવિઓ ગઝલો લખતી વખતે ફારસી શબ્દોના 
ઉપયોગમાં ભૂલ કરતા હેય છે તેની ક્રિયાદ શ્રી સ'નતનતા ગતે 
ઘી._બ. ઝવેરી જેવા કારસીના નિષ્ણાતોએ કરેલી છે. મણિલાલે 
“જામે ઇશ્ક' તે બદલે “નમય્_ઇસ્ક' અતે 'દમે. આદત” તે 
સ્થાતે “ દમ્ય્ આદમ? ન્ટેવા પ્રયોગો સામાન્પતર કરેલા છે તે ખોટા 
છે. “તિગાહે સતમ' તે બદલે તેમણે “ નિઘાયૂ સતમ ' એમ લખ્યુ? 
છે ('આત્મનિમન્ઝત', પૃ. ૨૬) તેમજ “વસ્લે એહસાન' કહેવાતે 
બદલે 'વસ્લયહ્સાત' કહ્યું છે. (પ. રહ) “રાખ ચોળી છે' ના 
અથમાં * ખાક સારી છે' એમ ગુજરાતી અર્થમાં ફારસી શબ્દતો 
પ્રયોગ પુ તેમશું કરેલો! છે! (પૃ. ૩૦) આમ છતા, આવા 
ગ્રયોગા ખહુ નથી. એકઝ%રે, તેમતાં આ ગ્રકારનાં કાવ્યોની ભાવા 
સચોટ, _અનુભવના રસૂકાતાળ તેમ કુસધુર છે. ઉત્કટ આવેગ 
અતે_મરતી તેતા સુખ્ય લક્ષણા છે. આ ગઝલોતુ" બ'ધારણુ તપા- 
સીશુ* તો જણાશે કે મણિલાલને હઝુકટ છ'દમાં લખતાનુ' વિરોષ 
દાવે છે તેમતી નીચેની સાત ગઝથોતુ' અંધારણુ મરાઔલુન્ 

(લગાશાગા) નાં ચાર આવતતોથી થયેલુ' છે 

મકાઓલુન્ મકા ઓલુન્, મફાઓ લુત્ મકા ઔઓલુન્ 
(૪ ક્હી'લાખો નિરાશામાં અમરઆશા છુપાઈ છે 

મફાઓલુન્ મકાઓલુન્ મફાઓઔ લુત્ મફા ઔલુન્ 
(૪ અહા,ફુ'એ કલો ડુર્નીયાં નિયાબાંમાં સુતો! ભટ્કુ*. 

સફાઓલુન્ મ ફાઓલુન્ મફાઓઔ લુન્ મકા ઓ લુન્ 
(૩) કહી'તું જા ય છે દો રી, દગાબા છી કરીકીસ્મત્ા 

સફા ઔલુન્મ ફા ઓલુન્મકાઓલુનમક્ા ઓ કુન્ 
(૪ ખ તમ્ અય દ દ દ્લિ1થે “, નતા ર્ કે છેં છે અહીં યાં 
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મકા ઔઓલુતૂમકા ઓલુત્ મ ફાઓલન્ મકા ઓ લુત્ 

()ક્શોઓઆધારનાભાળ--મળે નાડા મમનવાણેં 

શ કાઓ લુનત્મફકાઓલુન્ મ ફાઓલુન્ મકાઓ લુન 
(ઉ) જિગરમાં ઝંપલાવી જે અટકચાળુ' નરે' અટ છી 

મફા જી લુન્ મકા ઓ લુન્ મ ફા ઓ લુન્ મકા ઓ લુત્ 
(હ જપીતે પ્રે મમત્રો થી જગા ડયુ મે'શુ'આ આજે 

“શ્યાંસુડાં મારા લુવે એ કુરતી કે કાણુ છે?' અને ' દિવ 

લાગ્યા પછો ખેચે શુ' તું ખીઃનઈને?' એ ગઝલેોતુ' બ'ધારણુ 
કાઅલાતુન્ ફાઅિલાતુન્ ફાઅવાતુન્ ફાઅલુન્ એ માપતુ' છે? 

ફાઅિલાતુન્ શ શિલાતન્ ફાએિ લા તન કા ખિ લવ 
(૧) આાંસડાંમાં રાંલુવે એ મુ ર તીકે!' કે! ણુ છે! 

શા [અ લા તુન્ ફા શનિ લાતન્ કાખિ લા તુન્ દ્ાબિલુવ 
(૨) દિલ શુ' દિલિલા ગ્યા પછી ખે ચેરુ'છ ખી નત ઈ તે! 

આ ખે ઔૈકી પહેલીની રચતા કૈક અનિયમિત જણાય છે, એમાં 
“ચાક્ષે જિગર પાણી થઈ, રોકનાર્ડું કોણુ છે!' જેવી લીટીઓ માં 

એ માપ બેસતું નથી. આ સિવાય બાઈની ગઝલેમાંથી કેઈકેં 
નિશ્ચિત બધારણુ કળી શકાતુ નથી. “ આ જામે ઇસ્કમાં' કો, કૈ 
*યારી મસ્તાની લે, દરેકની ધથી પ'કિનએતાં માપ એકબીજાથી 
જુદાં પડૅ છે. મણિલાલે પેતતે આ દોષ “ અનેદોર્મિ 'ની પ્રસ્તાવતાત્રા 
સ્વીકારેલો છે. 'અમર આશા,' “આ જમે ઈશ્કમાં,' “દેખે કહાં 

તે માહે નર' અતે યારી મગ્તોતી' એ ગઝત્તાર્માં રૂદી૬ અતે 
કાફિયા બન્તે સાચવેવા છે; ત્યારે બાળની ગઝક્ષોમાં કેવળ રદીફ જ 
સોચવેત છે. “અદા હુ એકલે? માં મણિ ગુલાલે જ્વતિછડ્રોની પેઠે કડીએ 

કડ્રીએ ગ્વત'ત્ર પ્રાસ મેળવેલા છે તે ગઝલના સામાન્ય બધારષણુથી 



કવિ મવિલાલ "ફર્૩ 

જૂદા પડે છે, પણુ કાવ્ય એક જ સળ'મ ઊમ્ષિતુ” નિરૂપણુ કરતુ* 
હોવાથી કારસો પદ્દિને ગુજરાતીમાં અપનાવ્તાં રુજરાતી કવિએ 
અખત્યાર કરેલી પ્રાસ મેળતવાની આ રીત દોપરૂપ ગણાવી ન 
જેઈ એ, કોઈ ક્પમળે રબ્ઘ્તે મથડીને ફૂનિમ રીતે પ્રાસ મેળવવાનો 
કવિએ પ્રયત્ન કરેલો નથી. પ્રાસ મેળવવા માટે તેમશે બાળાર'કરની 
માફક રાખ્દોની ભાંમટ્દેડ કરી નથી. ઉક્તિની તન્મયતા . સધાતાં 
આપોઆપ જ રદીફ અતે ટાકિયા મેળવાઈ «તમ્_છે_તે..-ગઝલતી 
ચોટ સ્રધાપ છે. આથી બાળાશકરતી ગઝલો કરતાં મણિલાલતી 
વધુ સઘૂડ હોવાની છાપ પડે છે. 

ઉશિલાલનાં કછ્યોાં-સોકી.સ ખ્યા જૂતા_શઝ્તે!, ચલિત 
લોકગીતો કે ગ ના ઢાળ લ્ાં.ગીતોની છે. ' આત્મ- 
નિશન્જન'માં બાવીસ જેટલાં આવાં ગેય કાવ્યો છે.* તેમાંથી 
“ગમત આજ ગ્રેમતી ઝલક છાઈ રે,' “દગ ગ્સભર મોરે દિલિ 
હાઈ રહી, “ઉડી” તુ ગાફેલ ગાભરા/ “સાથી બાલમ 1 દુનિયાંમાં 
પ્રીતિ ના બને,' “ ગીત અનેદનાં ગાઈ એ રે, “નભી તો વરાકરણી 
વિઘા જણુભબે? અને “અમે વેરાગી વેરાગી જનમના વૈરાગી ' 
એ દિડી. અદ્દૈત તત્તત્તાનનાં ઉત્તમ પ્રતિતાં ઢાગ્યો છે. ઉત્તત તેમ 
વ્યાપક_ઝ#પના_ઠારા_ કવિ _ અધ્યાત્મ-થતુભવતે_ મધુર અયપપૂણુ* 
શખ્કવલિમાં રણુકતો_કરે.છેઃ 

* ગગને આજ, પ્રેમતી ઝલક છાઈ ર, ગગને આજ ગેમની. 

પૃથિવી રહીં છવાઈ 

પર્વતે રલ નાહી, 
ન 

ક તેમાં “નૃસિ'હાવતાર? નાટકમાંતાં ગતા અતે આડ અપ્રગટ ફૃત્તિઓઆ 

જશ સા સ"ખ્યા મેથ “ય, જત? કાતકો જે 

વિરેની સેંષ માટે ન્ફુઓ બ્રક્રણુ ૪. 



રર૪ પ્રકરણ ૪" 

સચરાચરે ભરાઈ રે,...ગમતે.' 

“પ્રીતિ નિ (? ન) શે। આકરા રે, 
મત પી છેડ ગમાર; 

સામુ પીધેલુ' નહિ મળે તે 
ખાઈશ મુગા માર.--બાલમ, પ્રીતિ ના બને.” 

“દગ રસભર મોરે ધેલ છાઈ રહી, 

છાઈ રહી, છલફાઈ રહી*..૬૩૦ 
ઝાખ ઝપટ નિદ્દા નવ કાંઈ# 
પલક પલટ અણુખાઈ રહી.-દગન૦” 

“ગદા સૂરજ નભ ગ્રહખાયું, 
ભૂષણુ વસન સુર'ગ ! --૦વા દે] સ'તો. 

કર્ ઉદધિ ને તત જગ બાધુ, 
સૃષ્ટિ શ્વાસ લસ'ત!--- જવા દો. 
એ ભુવિદ્લકે નાચ'તી નિત, 
વંમવવિશ્ દગ'ત ! -- જવા ર૦” 

“પીવું પીવું તે પડી ઉઠીને પીવું, 

પીતાં પરમ પ૬ પામીએ છ-- 
સખિ, ગ્રેમતો પ્યાલો પીછીએછ, ” 

/મરળ_અતે_રસપૂણ* કાવ્યબાતીમાં ઉચ્ચ વિચારસાસમ્રી ભરીતે 
મ્ણિકાકષ અર્વાચરીત ગ્રજરાતી કવિતાતે-ઉત્વત તત્તતસાવતા પ્રદેશમાં 
વિઠરાવે છે. અલી" ટીકાના આશ્રય_વિના કવિતા સદેસ વાચકના 

મોટી મફળતા છે. સ્વાનુંભવકથન ડેવા ઉત્તમ _સર્વાતુકતતતક.-: 
પ્ર્શિત ચઈ રકે છે તેનુ' સુદર દણાન્ત “ દગ રસભર ' એ કાવ્ય છે. 



કૅવિ મશિલાલ ૩૨૫ 

“શા રસ ૫૨ ગુલતાન ' અતે “આંખ ભચે રુ ચાષય' સુદર 

આત્મવક્ષી કાવ્યોના નમૂના છે. * ચેતા ચેતો રે _જીવડા ચેતો ” 

સ ગીતનું” તત્ત મણિલાલ તકળપણે ચો શકયા છે તેતા આ 

કૃતિએતી_સ'પ્યા_અતે_ગુણુવત્તા સાક્ષી પરે છે. 

“તપશે ૬૧પમદ્દ કાવ્યો પણુ લખેવાં છે, “ આત્મનિમન્જન'માં 
# સિશ્રષ્વનિ' વિભ્નામમાં અક્ષરમેળ ઝઝોમાં લખેલાં -કાલ્પો મૂકેલાં 
છે, આ કાવ્યોનો વિષષ* પણુ પ્રેમ છે. “શુકાખ્યાત' ખે।ધફ 
ભન્ચોકિતિ છે, “ પ્રેમાલાપ ' નાતુ' સુશ્લિષિ ૪દોવિધાનવાણુ' મતેોહર 
ઊશિ્કદવ્ય છે, આ પ્રકારનાં કાવ્યોમાં કવિએ ઉપ્જાતિં, વસ'તત્તિલકા, 
તતિલ નિત, હરિગીત અતે શિખરિણી_ જેતા છદોતે પલટાતા ડૂ 

વક્તવ્ય પ્રમાણે પલ્ષટાત્રીને “ઔચિત્યપરઃર_ ઉપયોગમાં લીધ્રેવા છે, 
પણુ સોમા ષ્યાન ખે'ચે તેવે થરી "દતો પ્રયોગ છે. તેમણે 
સત્રડનુ અપ*ણુકાવ્ય “ઉપહાર ' તેમજ “જન્મદિવસ? પૃથ્વી 
છ્ઠદુમાં લખેત છે. મણિલાલ ઊમિ'તા_વિક્ષાભથી કાડડ રચ યા 
હતા એ ખરુ', પણુ પછી કવિતાતે વિચાગ્યષ્ર& બતાત્રનાતું--તેમણે 
વવણુ દાખક્યુ' હતુ" એ ષ્યાનમાં રાખગા જેડું' છે.પ્દ્ીજરાતી કવિતાએ 

છ સ; ૧૪૨૦ પછી વિચારગ્ર3ાનેતાતે. બેડા) ઝમાણુત્ાં અગુતાથી 
છે, પ્રો બળવ'તરાય દાકારે અધપધાન કવિતાની દિમાયત_કગીને 
એ દિશામાં ગુજરાતી ફવિતાતે વાળવાતે જે પયાસ કમી છે તોની 
આગાહો મણિકાવમાં ફોઈ તે દેખાય તો આશ્રય* પામવા જેવુ નથી, 

મણિવાલે એકધારા ઉન્નત વિચારપ્રવાહતે ઝીવગા સાટે “સ્્લૈક 
વૃસુ"' તરીકે પ્રથ્વી છ"દતે! અખતરા સહેતુક ક્યેડ હતો એમ માત- 
લાત. કશો આધાર નથી. પણ અર્થ પૌટિવાળી -ગોરવયુકત  કવિત્વ- 
રૈક્ની તેએ કેટલા. સામય્વથી-યોજ-શકયા હતા તે “ઉપહાર અને 



૩૨૬ ગ્રકરૂણ છઠ 

“ જન્મદ્વિસ ' બતાવે છે, “ ઉપહા? ? કાવ્યતો આરભ જુએ! “ 

5 જપ્ડી પ્રથમથી સડી હદયવાટિકાકુ જમાં, 
ચદ્ી નવનવી લતાવલિ સુપુષ્પના પુ'જમાં, 
કરી મધુર ગાત ને હરિણુ નેોતર્યાં' નેત્રમાં, 

ભરી શ્રવશુભાતતે હદય આતયું પ્રેમમા, 

અઠા1 મૃદુ સખા! સખી! મનવમ્યાં મૌંઠે પર્ખોડા, 
શકે હલ્યવાટિકા સદતતાં તિવાસી વડા! 
તથાપિ કયમ આમ રે!' અધર ઊડતાં ઓસરી ! 
ન હાથ મમ ધીગ્તા, ન રસ-રાગ-ગગે ચરી ” * 

અથવા “ જન્મદિવસ 'માતી નીચેતી ખે ફડીઓ જુએ! : 

“ન દાહ હદયે કશે તયતમાં ત આંસુ વગે, 
ન બુદ્ધિ લથડે કહી, નર્થો ઉપાધિ ઈચ્છા મિષે, 
મ3 કહી-પડે દુઃખે, મનર્થોં પાઠલાતે સમરી, 
ન એ કૃપણુતા ભમી, ન લઘુતા સ્વઉરેં જડી; 
ન કાસ નડતી કશી, નત મન ઉછાળે! કરે।;-- 
અપાર તિમિરે હિરા પ્રકટ હાથ આવી વશ્ષો, 
અગાધ સમુતા જડી વિકટ ન્નલ, મમતાર્નોમાં, 
ખ્રર્! ગયા વગ્સ-તે ન કદિએ જણાયે ગયા !''1 

દીતજતવાત્સલ્ય દાખકત ૨૯૩૦ પછીની _ કવિતાનું સ્મરણ 

કરાવે તેક, ' શાલ ગુલે-અગ-એકે તીય તન નાગાં ફરી ' જેર! 
ઉદ્ગારથા સરલાતુ", ૧૮૮૯_સા લખેત' “ ગગેથાઈ 2 કાત્ય છે 
“ શ્રેમાગ્તિ”, “ પ્રણુયમંગ' અને “એકડતપ્ત' સુરેખ તે. પ્રૌઢ વિયાર* 
તિરૂપણુ કરતા આ રૌલીનાં બીજા ડાવ્યે છે. શિણ્તા, _રયિકતા; 

* ૬ આત્મનિમરન,” પૃ. પ 
ન એજન, પૃ. ૩૧૪ 



ફવિ મણિલધલ ૩૨૭ 

અશ્્લક્ષિતા, સુવાચ્યતદ અતે વિચારમેગ્કતા એ તેમનાં ઇત્તતટ 
કાવ્યોની વિશિજ્દતા છે. નાટકોમાં યોજેલા શ્લોકોની ચચો અગાઉ 
આવી ગઈ છે, “ કાન્તા તી, રણુભૂમિ તયા _વનશ્રીનાં. વણુતવાળી 
પ'ક્તિએ| તો સુપ્રસિદ્ધ છે. પણુ “ રૃસિ'ાવતારમાથી-ઉક્ત-સુશુને 
સસથ'પણુ ઉદ્દાહત કરે તેવા એક «૮ શ્લોક લઈએ : 

“ન્ જાણ્યુ રામે જે કનફ મૃગ કેવો! વન વિષે, 
ન ધમે' સ'ભાયું વ્રત નિજ, રમ્યા ઘૂત ક્ષુરસે. 
અઠડા! કલ્પે કલ્પે વિ્તિત વિધિએ તે જ બનો, 

થવાતૃ' _પે'લેથી_ _મુનિમત વિષે એમ _વિદ્સે.” 

[આપમ, સુત અદ્રરમેળ તતો, લાવહી કટાવ ૬રિગીત આદિ 
માત્રામેળ છદો, દેશી_હાછાનાં પદો અતે શોગ્સી રૌલીની ગઝશ્વો-- 
એમ. ભિન્ન ભિન્ન. સઘવાહતોતો સણિલાણે. અલ્પસઝ્ય કાવ્યો 
લખીને પણુ સકા ઉપયેણ_કરી_અતાવ્યે! છે. તેમની કાવ્યખાનીમાં 
એકદર મસા૬, લયમાધુયં અને ગૌરવ છે. ટૂકમાં, ભાવા અતે_છ૬ 
ઉપર ગ્રથમ પ ક્તિત્ા કકિતે હોસ તેટલુ તેયને ઝરશત્ત હત. લાંબી 
ટીકા દ્વારા કવિતાના કલકતે કેવવાદેતતા_ સીમાડામાં ખાંધી દેવાના 
તેમણે પ્રયત્ન કથી ત હોત અતે અતેક જુદા જુટઢટા વિધયે લઈને 
ગધની માકક કાવ્યકોત્રમાં પણ જે તેમણે મુક્તપણુ વિહાર કર્યો 

હોત તો_અર્વાચીન ગુજરાતના ઉત્તમ કવિએની હરોળમાં સણિવાવને 
અવશ્ય રથાન મળ્યુ” હેત. તેમ છતાં ઝે છે તે કવિતા તેમાં વ્યક્ત 
ચયેલાં મસ્તર ગ, તત્તત્તાન અતે કનિમાનસને કારણે તેમ#૮કવિએ 
દાખવેલ રચતાવૈવિષ્ય તથા ગીતસિદ્તિ કીધે આને પણુ સહદ્યોતે 
અનતશ્ય રુચિકર નીવડે તેવી છે. અતે તેથો અર્વાચીન કવિતાના 
પ્રતિહામફારતે_કવિ મલ્િવાલતે ભૂલી જવાનુ પાલવૅ તેમ નથી. ) 



પ્રદરણ સાતસુ' 

ઉપસ'હુા૨ 

શ્ણિલાલ નભુભાઈની સાહિત્યસાધનાનાં સવ પાસાંતુ' આપશે 

શકય તેટવુ* મર્વો ગીયુ અવલોકન કયુ. સાહિત્યમાં પ્રતિબિબિત 

થયેન્ તેમના વ્યક્તિત્વના મ્થૂન અને સૂટ્મ, મત્ય અતે અમત્ય' 

એમ અતેક અગો આપણે જેયા. તેમનુ" સાહિત્ય અનેક _હૈત્રામાં 

વિમ્તરીને તેમના મતોલેકનતા વિવિધ કોટિના પ્રાસાદોતુ' દર્શન કરાવે 

છે. ₹*ગબેર ગી ભાતવાના પ્રમગોથી ભરચક એવા તેમના જનની 

માંકક સાહિત્ય પણુ અનેક નાનીમોટી, નડોજતી વિશિદ્ઠરતાએાધી 

ભરપૂર છે. મણિવાનતુ* ન્તહેમ એટલે કે અક્ષર છન તેમના અગત 

એટલે કે ક્ષર છતની માફક એ2*દરે ચેતનથી તગ્વરતું, સમહ છે, 

શણિલાલનુ અગત જીન અસાધારણુ કરુણુતાયી ભરેબુ' હુ 

જ મા, બાપ, પત્તી, સાસગ્યા અને સાતિજને। તરફથી તેમતે અસલ 

ત્રાસ સહન કરવા પડયો હતો, જેમના પ્રતેની ભક્તિને જ્ામ્ણે પોતે 

સમારતે વળગી ગલા હતા તે જ કૃટુબીજતો તેમતો દોડ કરે, 

તેમતે આપતા મૃકત ય પજવે અને તેમતે તિરસ્કામ કરે એ 

હૃધ્યવિદામ્ક વેદના વચ્ચે તેમના ભય'કર્ માદગીના દિતમો પસાર 

થયા હતા! સાતિઝતાએ. ખૂતતો આરોપ મૂડીને અને જુરદે-જદે 

નિચિસે તેમની _ બદબોઈઈ -કરીતે _દેઘભાવ બતાવ્યો. હવે. * વળી, 

૪ અસાષ્ય રોગથી પીડાવા છતા, પોતે માતેલ છવનપ્યેયતે હાંમલ 

કમ્વા સારુ ધમષ, સમાજ અને સાહિસને મોરચે પણુ તેઓ લઇઈ 

લડયા હતા. આ બધાનો એકમામગા વિચાર ઝગ્તા નથી લાગતું 

* આ દારુણ ધટનાઓનતો વિગતો માટે જિતાસુએ “સણિલાલ નભુભાઈ. 

જવતર*ગ'* એ પુરતક ત્તેવુ'. 



ઉપસ'હુાર ૩્ર્ક 

* મણિય્નાક્તુ-:#4ત આખુ' ખાલ અને આંતર, ''ગત અને નહેર, 
ક્ષણિક અતે ચિરંતન એમ વિતિધ-_સકારતા-સધર્ષોનુ"૦૮-કેત્ર હતુ" ? 

પોતે. જેતે. સાસુ” માન્યુ” તેતે_પ્રાણાંતે પણુ નહિ _છેડડવાની 
અડગ નિઇ] મષિલાલતા સ્વભાવતે! સર્વોપરિ ચુથુ દતે! ગમે તેત્રા 
કપરા સ'નેગામાં પષ્યુ તેમણે કરી પાછી પાતી કરી નથી. સિથિવૃ"/ 
ચામ્મ્પિતે કારણં તેએ વગેોવાયા હતા અતે ઉપદશ જેવે! શરમજનક 

શગ તેમને થયે હતો તેમ છતાં લોકોને _દળવામસળવામાં_કે જાહેર 
કાર્યમાં તેમણે કયાંયે દ્ોભ, લઘુતા કે હારયુબુષ્િ અનુભવી નહોતી. 
લેક. એમનો _૧ગ_વ્નસૂતા છત તેમતે માન _આપત્તા એવુ' જાદુઈ 
તેમૃતા_વક્તિત્ન--આદષ'ષખુ હતુ. વળી, ૪ભય્'કર_યારીશિક-અતે 
માતસિક આધાતો આવ્યા છતાં તેમની બુદ્દિ કદી હ્રીષુ શર્ઘ તથી, 
બુહિના બળમાં કે વેગમાં કામે ફેરે પડષેો1 તથી. તેમણે કરેલા 
શ'કલ્પમાં આળમ, ડર કે ગ'કોચતે કારણે કદી રૈયિલ્ય આવતુ 
નહિ, પછી તે ત'કલ્પ સ્વ્રાષ્્તો હોય કે પરમાયતે1 આટલુ 
મકલ્પબળ જે તેમતામાં ન હોત તો ચાલીસ વર્ષના ટ્ર'કા આયુયમાં 
આટલુ” વિપૂલ લખાણ્ તે આપી રકત નહિ, તેમતામાં સિહ્ધાંત- 
નિષ્ઠા એવી છે કે પોતાના ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવા સારુ તેઓ શકય 
તેટલા બધાં જ સાધનોનો ઉપયોગ કડી ચૂકે છે. 

તેમની આ તેજસ્વી ખુદ્ધિએ મણિલાલના જવનકાળ દરમ્યાન 
શૂજરાતી પ્રશ્નતા શિક્ષિત અતે અધ'ચિક્ષિત વગ" પર વીજળીક 
અગ્નર્ કરી દતી. એ વિચારશક્તિમાં વિદ્દત્તા ભળી, જેણે મક્તની 
ઘ્મ*જિતામા, સ્વદેશપ્રીતિ તથા કતવ્યબુદ્ધિને ન્નમ્રત કરી. તેમની 
થમા સાંસ્કાગ્કિ પ્ર#ત્તિનુ' એક માત્ર સાધન તેમના લેખા હતા. 

સતત તેર વષ* તેમબ્રૂ ચલાવેલી ધમ-તત્વતી_ ચચા-પષેણાએ, 
“ગુજરાતમાં અ'્રેછ શિક્ષણુને લોધે રાર? ઉપગ્ની અશ્રદ્ધા 

અતે શ'કાશીલ ભુહ્ટિપ્રામાણ્યવાલ્ને! ઉપદ્રવ યયે! હતે!, તેતે શમાવીને 



૩૩૦ પ્રકરણુ સાતષુ 
એમના 

શ્ર અતે ખુટ્પ્રેમાણ્યની અવિરોધિતા બતાવી આપી મણિલાનતી 
આ મોટામા મે ગેવા છે તેતે લીધે તેએ ગુજરાતતી સાસ્કારિ* 
જગૃતિના ઇતિહાસમાં ચિ? જીવ સ્થાન પામ્યા છે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન 
અતે આર્ય દર્શતાતે સુડામલો ડરીને પશ્રિમી વિચારશ્રેણીતી પડકે 
આય* ધમષ્ભાનનાતુ સત્તત પશ્રિમની પ્રજા મમક્ષ આ.ર્ષક તેમ 
ખુદ્ધિષ્રાલ સ્વરૂપમાં મૂકતા? એ પહેના સમય ગુજરાતી વિદ્ાન છે 

મણિલાનતે લગાડવામાં આવેડ “ બહ્મુનિષ્દં ' વિશેડણુની સામે 
પછેલી ગુજરાતી સાહિત્ય પશ્ષિત્મા “ કાન્તે' વિરોધ વ્યક્ત કર્યો 
સતા તેઓ અત સુધી સાધક જ હતા એમ '“કાન્ત'તુ વક્તમ્ય 

હલુ, તાલાતે સિડની કક્ષાને. આત્સ-સાક્ષાકાર ચયાતો દશે 
મણિ નથ તેસુણે પે 
હનન જ કર 
માનતા હતા પોતાતી બ્રહ્મનિષ્ઠા વિસે તેમણે આત્મકથામાં ઉદતેખો 
ફર્યા છે*ધાછના ત્રણેક વર્ષ દઢ ધ ક્યિનિગ્રક સાધીતે, સસારથી 
માનસિક વિરક્તિ કેળવીને, તેઓ યોગસાધના કરતા એમ કહેવાય 
છે આમા કેટલુ તથ્ય ડે એ કહંવુ મુશ્કે્ગ છે પણુ મસિલાલે 

“હ્મનિષ્દા' શખ્દ “ હશિન્શ્રહધા' કે “ધાસિશ્તા'ના અર્થમાં વાપષો 
છે એમ સભ" જેતા ચચશય છે મેટલીકવા? પોતાના બૌદ્ધિક 
મતવ્યેને આતરિક અનુભૂતિ રૂપે ધરાવવાની વિલક્ષણુ રીત 
અપ્યાત્મ-રસિક વિચારકો અજમાવતા હોય છે મણિવાને ગામેનો 
“ગમગતે આજ પ્રેમતી ઝનક છાઈ રે' એ અતુભન તેમતી તીવ 
અભેદઝખનાના અધ*કૌદ્ધિક અતે અધ-લમિપ્રાણિત સ વેત્ત૩પ 

છે, એતાથી તેમને શિદ્ધની કોટિ ઉપર મૂખ શકાય નહિ ખ્ાહાનિષ્ઠાએ 
પોતાને અનેક આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિની સામે ટકી રહેવાવ 

ખળ આપ્યાતે। તેમણે આત્મચરિતમા ઉત્તેખ કર્યો છે ₹ ત્યા કહા 

₹ :સસાર રારીર સવે અત્રડયા હતા, સ્તેહી પણુ ઠીક ટી હતા 



ઉપસ'હ્વાર ૩૩૬ 
----------- 

સાક્ષાત્કાર નહિ, પણુ ધમ'ત્રહા # અભિપ્રેત છે, અન્યત્રે પોતાતે 
ધમવાસના નાગી હોવાતુ' તેમસે જણાવ્યુ છે : 

“મારામાં ધમષ્તામના થયેથી છે તેશું મતે ગહુ ભળાવયુ' છે, 
પર્ષ્યાહ્મરૂપ અનાદિ વિશ્વ ઉપર મારી દહ આગ્તા છે, ઠુ' તેરૂપ જ 

છુ, અત'ત શ્રેણીનો એક અકોડે છુ, તે મને માર! સડજરપે જે 
થનાર હશે તે થરો, એમાં મારે કછ પામવાતી જરર નથી, એવો 
શરતે દૃ& નિથય થયે! છે. વળી કાંઈક યોગાભ્યાસે પણુ મને મદદ 
કરી છે..*પ્રાણુ યયાથ* પ્રવતે* છે. ” * 

આ વષનેપમાં પણુ તેમને અદતતતે આપરોક્ષાતુભતત થયાની 

વાત તથી, “વેદાન્તેજ મને ઊબે। રાજ્યે! છે, વેદાન્ત જ પાર્ 
પહેંચાડરો' એવા ઉદ્ગાર માથે ખાળાશ'કરને ત્યા થયેલા 
અદ્વત-આત'વા ત્રણુ પ્રસગે! તેમણે તોૉંધેકા છે તેમાં 
પણુ બૌદ્ધિક ભૂમિકા ઉપર સ”યામના સકલ્પતે બળ 
મળતુ' હેમ એમ બતાવ્યુ છે. મણિલાવતા અતુયાયોએએ તેમતે 

મારે  ઘહ્મનિષ્ઠુ' વિરોષણુ અહેભાવપૂવક લગાડયુ તે તો ટીક, પણુ 

આન'દશ કર જેવા સુસ્ત અતે વિવેફી વિદ્ાતે પણુ તેતે “કા નિધ્ડ 
કલા છે! ન: કદાચ તેમતે “ થહ્મનિષ્ઠ 'તો અથ ' ભરહ્મમાં તિષ્ઠા 

છતા જે પરમાત મને છે તે કોઇને પણુ આવી અવરથામાં નહિ 
સત્યા હોય મારી વાચનલેખનની મહેનત અત્વ આલતી, એવી ૨ 
સારામાં સારી ત*દુરમ્તીવાળા માણુગે(માંન પટ ટેઈક «૮ કરતા 

દ્ધોય અ બધાનુ' કારણ મારી શ્રજ્નનિષ્ડ હતી, તયા તે તરનો 
સારો નિશ્ચય કેવળ વિરાત્રપે પરિડામ પામી, તિરપેશ્ મન -રાર્જી 
વાચન-ભખ્ન-મનત ને ભતે તે! શત્ર ટમ“તો ₹પગ તેમાં « સરે 

રકો રાખત. ” (અપ્રગટ “ભરન્ઇ'ર, તા, ૨૭-૦-૨૮૮૭ ૭ 2." 
* અપગટ આત્મવૃરત્તાત, તા ૩-1-૮૯ ની ઝવ. 

વિગતે! માટે જાએ 'મજુરાર નછુરુ!ઇ : ૬૮રતર”*” 
જીઓ “ આપણે! પમ,” કોઇ અ. પૃ. 2૫૨ નુ 
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ધરાવતાર' “એટલે જ અભિપ્રેત હરશે. હકીકત છે તેમ તપાસતાં 
તો, મશિલાલતેો અપ્યાત્મ-અતુભવ સિદ કેઢિતા પુરુષતો તહિ પણુ 
સાધકતેા જ હતો એમ માનવુ જેઈ એ. 

ધમશ્રહાએ ગેરેલા જવત-કાર્યતે અગે સાહિત્ય ખેડવાનુ થયું 
એટલે ગુજરાતી સાહિત્યના ક્ષેત્રતે મણિલાવે પોતાના વિશિષ 
વ્યક્તિત્વની પ્રભાથી અ કિત કયું” હતુ". #ગુજગતી ગઘતે તેમણે 

હુગ્કાઈ પ્રકારની તત્વચર્યા માટે તૈયાર કરી આપ્યુ, શુજૂરાતી 
નિશ'ધવુ આદર સ્વફૂષ ઘડી આપ્વુ', ગુજરાતી નાકમાં નવી જ 
ભ્રાત પાડે તેવી કૃતિઓ ગ્રયોઇટ આપી, ગુજરાતી કવિતાતે તડવ- 
સાનતેા। પાસ લમાડયો અતે અતેક લ[લૂત તેમજ રાય મ'ધોતા 

અતુવાદ કરી આપ્યા. સાહિત્યતુ એક પ અગ તેમતી સચેત 
લેસિતીના સ્પશ_વિના ભાગ્યે જ રજુ" છે. અન્યથા! અતેક અગત 
મર્યાદાગા છતા, આપણા સાકર યુગના જઘણરપ ઝા “સાતતીરે' 

પતાની સન્તિષુ સાહિત્યસાધના_દ્રારા ગુજરાતી સમાજ-અને 
સાહિત્યની તો ઉન્નતિ જ સાધી છે. 



પરિશિષ્ટ--૧ 

મણિલાલતી કૃતિએની યાદી 

ગુજરાતી 

ઉ) મૌલિક 

ફતિનુ નામ પ્રકાર ગ્રકાશનસાવ ગપ્રડારાક 

૧. રિક્ષારાતક કવિતા ૧૮૭૬ ષાતે 
૨* પૂવ્દશષ્ન ઇતિહાસ ૧૮૮૨ જ 
૩ કાન્તા નાટફ ૧૮૮૨ ઈ 
૪. નારી-પ્રતિષ્ઠા નિબધ ૧૮૮૫ ૪ 
પ. ગ્રેમઇવન કવિતા ૧૮૮૭ જ 
૬, ગ્રાણુવિનિમય નિમધ ૧૮૮૮ ન 
છ શમિહ્દાતસાર ક? ૧૮૮૯ 
૮. ચુજરાતના બાહમણો ,, ૧૮૯૩ ક 

હ બાળવિવામ નિમધસમ્રહ ,, #? 
૧૦. પરમાગ'દરાત ખા* વિ,માથી ,, 

તારવેના ધમવિષયક પાકે ઈ 
૧૧ આત્મનિમજ્જન કાવ્યમગ્રક ૧૮૯૫ ઝે 
૧૨. વૃમિહાવતાર નાટક («યાયું ૧૮૯૬)અપ્રમટ 
૧૩. પ્રસિટ્ઞેનપુસ્તરુમન્રિર્ર્ય સ રે।ધન ૧૮૯૬ વડોદરા રાજ્ય 

-રૃદ્તજિસિતપ્રન્યાના જમ- (પાટણુના ગ્રથ- 

તરર્રજવત્રજ્ શ'ડારોના ૨૬૧૯ 
હરતતિખિત પુત્ત- 
કોની સુચિ) 



“39૪ પ્રકરણ માતસુ 

કૃતિતુ' નામ પ્રકાર ત્રકાશતસાલ પગ્રકારાક 

૧૪, સુદર્શન ગઘાવવી તિગ'ધો. ૧૯૦૬ હિમતલાલ છે. 
પંડયા, પ્રાણુશ'ક? 
ગે* જેશી 

૧૫. આત્મચરિત્ર ચસ્ત્રિ ૧૮૯૫ સુધીનું “વસ'ત'માં પ્રમટ 
લખાણુ થયેલ થોડાક ખડ 

ફિ. મિવાય બધુ અધ્રગઢ 
(૨) ભ્રાપાંતર-રૂપાતર 

કૃતિ મૂળ શ્ાષા ગ્રકાશનસાલ પ્રકાશક મૂળ કર્તા કે કૃતિ 

૨ માલતી-માધવ સસ્કૃત ૧૮૮૦ પોતે ભવભૂતિકૃત 
૨. ઉત્તરરામયરિત % ૧૮૮૨. નાટકે 
૩, ચેસ્ટરટનતો પુત્ર અશચૈછ ૧૮૯૦ દેસાઈ દરિદ્યામ કેલ્ટનકૃત 

પ્રતિઉપદેશ તથા વિદારીદાસ “લેકોત' 
સક્ષિપ્ત સુવાક્ય તથા ગોપાળ 
(ગાપાળદાસ દર્દાસ હરિદાચ 
દેસાઈ સાથે) 

જ, થીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સ'રકૃત ૧૮૯૪ પોતે જ્યાસકૃત 
(મૂલ અક્ષરાય,  શહાભારત' 
વિવેચન તથા રહસ્ય માંથી 
સહિત) 

પ. ચારિત્ર અગ્રેજ ૧૮૯૫ પોવે સ્માઉલ્સકૃત 
*ઝરફટર' 

૬, પ'ચશતી * સ'સત ૧૮૯૫ પોતે રવયે1જિત ધી 
પંમિટેશન એય ૨ કર 
સાતા ૫૦૦ સસ્કૃત 
ક્લોક 

ક ઈસ 1હેપદ મા સરતુ સાહિત્ય વધ'ક કાર્યાહયે આ પુસ્તકને 
* સનાતન ધમાં ' એ નામ આપીને પુતમુ'દ્રિત કયુ” છે તેમા મૂળ 

ગ્રથમા મૂકેહી સણિલાવની પ્ર્તાનતા લીધેલી નથી 



ધરિશિણ--1 ૩૩૫ 

કૃતિ મૂળ ભાષા પ્રકાશનસાલ પ્રકાશક મૂળ કર્તા કે કૃતિ 

૪, ચેતતશાસ્ર અગ્રેછ ૧૮૯૬ “જ્ઞાનમજૂવા' વિવિધ શ્ર'ધા 
વડોદરા 

૮. વાકૂપાટવ * »# ૧૮૪૪?) કચ્છ રાજ્ય “ર્હેટરીક્સ' 

હ. ગુલાબસિંઢડ ,, ૧૮૯૭ પોતે લિટનકૂત 
“ ઝેતાની ' 

૧૨, શિક્ષણુ અને ,;,; ૧૮૯૭(?) કચ્ઠ રાજ્ય સેમ્યુઅલ 
મ્વશિક્ષણુ નીલકૃત “કહ્ચર્ 

એન્ડ સેલ્ફ કલ્ચર' 

૧૧, ન્યાયશાસ્ર- 
પરામર્શ ખડ )», ૧૯૮૯૪ શુ.વ.સે।.. વિવિધ શ્ર'થો 

ન અમદાવાદ 

૧૨. શ્રીવૃત્તિ- હિ'દી ૧૮૯૫ માધવલાલ શ્રા નિશ્ચલદાસ- 
પ્રભાકર ન. ઠિવેદી રચિત 

૧૭, ચતુ સૂરી સ'સ્કૃત ૧ટ૦૪(# ક», બ્રછાસગ્રેનાં પહેલાં 
ચારસૂન્ન 

૧૪. વિવાદતાંડય ,# ૧૯૬૦૧ લ્લે કમિટી, કમલાકર ભટ્ટ 
વડોદરા 

(૩) ષડ3ાદશ રાજ્યતે આશયે તૈયાર કરેલાં ભાષાંતર-સ'પાદતે। 
કૃતિ મૂળ ભાષા તૈયાર થયા સાલ પ્રકારનસાલ 

૧. અુદ્દિસાગર સ'સ્ફેત ૧૮૯૧ ૧૮૯૧ 

૨: અનતુભ્રવ-પ્રદીપિકા ## ડી ર3 
૩* સમાધિશતક 29 તિ મ 5.5 કડ 

* આ ચિદ્નવાલા પુમ્તકેદ પ્યતન કયો છ્તાં તેવા મખ્યા નથી. 



જિ 

૧૩, 

૧૪. 

૧૫, 

૧૬. 

૧૭. 

૧૮. 

(જ) 

પ્રતો 
મળે 

૧ 

(પ) 

પ્રકરણ સાતમુ 

કૃતિ મૂળ ભાષા તૈયાર થયા સાલ ગ્રકાશતસા4 

ગોર્ક્ષશતક સ'સ્કૃત ૧૮૯૦ ૧૮૯૨ 

ભોજપ્રખ'ધ ક ઇ? ર 

તકભાષા % ૧૮૯૧ ક 

શ્રુતિસારસમુદરણુ" ,; કે જી 

* શ્રી દૂયાથ્રય મહાકાવ્ય ,, ૧૮૯૩ ૧૮૯૩ 

ષડ્દર્શનસસુચ્યય »,, ૧૮૯૧ 99 

વસ્તુપાલચરિત્ર જ ૧૮૯૩ ક 

વિક્મચરિત્ર કકે ૧૮૯૪ ૧૮૯૪ 

ચતુવિ”શતિપ્રખધ ક», જે ૧૮૯૫ 

સાર્સ'ગ્રહ-૧ નિ કે ૧૮૯૪ 

સારસગ્રહ-૨ , #. કે ર 

યોગબિન્દુ જ ૧૮૯૮ ૧૮૯૪ 

કુમારપાલમરિત ), જ જ 

અનેકાન્તવાદૃપ્રવેશ ,, ઝી જ 

પ'ચોપાખ્યાન* જતી ચુજરાતી ? ક 

અપ્રગટ અનુવાદો 

મણિલાલે કરેલા અનુવાદ પૈકી નીચેના ખેતી સ'પૂર્ણું હાય 

અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્વાસભાના શ્રથાલયમાં જતા 

છે. 

શામગીતા સરકૃત 

સુનાશતો અગ્રેજી (સ્ત્રામી વિવેકાન'દતી અમેરિકાની 
મુલાકાતો) 

અપૂર્ણ ગ્ર'થા 
સ્વરશિત 

ગૌરીશ'કર ઉદ્યગમ ઓઝાતું' છવનચરિત્ર ૦ (પાંચ પ્રકરણે 



પારાશછ--॥ ૩૩૭ 

૨. કાવ્યમપૂખ * ક 

ભાષાંતર 

૧. શિશુપાલવધ (ટીકા સદિંત) * ૮. જૃત્તરત્તાકરવૃત્તિ * 
૨. હતુમન્ નાટક૦ ૪. રુદશગારતિલક * 
૩. મહાવીરચરિત૦ ૧૦. રસમ'જરીટીકા * 
૪. છ*દાતુશાસન * ૧૧. તૈષધીયટીકા ** 

પ. સમરાદ્ત્યિચરિત ૦ ૧૨. સ્યાદવાદ-રતનાકરાવતારિકા * 
૬, અવકારચૂડામણિ * ૧૩ અભિનદનકાબ્ય* | 
૭, જ્યોતિષુ ફર'ડ * (કે નાભિત'દન₹);,૫ [, 

અ'શ્રેજ 
(૨) મૌલ્લિક 

લેખ પ્રકાશન-સાવ મકાશક 

૧, 8૫૪૪૯361085 1[૦₹ દ16 1૧૮૮૪ પોતે 
76૪13100 ૦017 ઉ0]4₹૧૬1 
1રેબ્ડલો પજ 801103 

૨. -.66101#ક ૦0 ૫૪1વૈ૦૬૪- 

1₹01338118૪૦ ૧૮૮૭ ' 8300૦01810 # '; 
“&૦૪૦૦&૦ 011012? 

૩, 3101140 ૦ કર્તબ્ટરાધૉડળ ?ે ૧૮૮૯ પોતે 
જ, 110 બપપ્ત્ઘાઇડ (1,0૦ધ0₹૦ ૧૮૯૧ “1પ 0110₹', 

“૦ & 810 100૬7510341 1.010 

₹૦૧૪ુ₹૦૬૩ ૦ 071૦૪૫&1કાંક 
ઘ 310૦8 01પ1, 18590) 

* આ ચિટ્નવાળી કૃતિએ પ્રયત્ન કર્યા છતા ન્તેવા મળી શકી નથી 

૦ આ ચિદ્રવાના પુસ્તકોની હાથપ્રતે1 ચુ* વિ સશાના ગ્ર'યાલયમાં ઝે. 

૨૨ 



82૮ કૃતિઓ 

લેખ પ્રકાશનસાલ પ્રકાશક 

પ૫. 1293898 ૦08 1વૈર-૫૪૦૯ક1310, ૧૮૯૧ 0100૫ 
8&0081૬ઘપ્8 ૦૦ 0045, 

ડેઉ1૪ ૪૦૮ 

૬, 18101510 દવે 4!81100821510 ૧૮૪૧ 
(& 860 16ઘવૅ 11૦70 110 

18191081018 0૦8૦૩૬ ૦4 

01ંઉપ્ાઇત્રૉકાક કઇ 1000૦૩, 1891) 
છ, 1110 58તે? દ 1110301137 ૦1 ૧૮૯૧ 00081 

38 01&પ્& 30૫718, ૪1610108 
૮, ણ17ઉૅપ1૧00 ૧૮૯૭ 31:0340* 

1015 0 66 

1₹0%વૈ'ક 2110011 
૦1 ર૦]1૪1005, 1901. 7 

હે. 306 0009551૪ ૦50)ઘ1ઇઘક ૧૮૯૫ પોતે 

6011050 (&. ૪8૩02 »૦&૦ 

101016 દા1૦ ૪૦૫૫છ 14018 
55૬0૦181010, 5020658.» 

૧૦, 138 00613109 01 &પદ્ઝ& ? 11100301315 

(૨) ભાથષાંતર-સ'પાદ્ન 

૧, તદેવ]-30૪5 ૧૮૮૫ પોતે 
૨ 18 -1:8100132પ0વા ૧૮૮૬ 3000083 3840 

કોંક219 800408 
૩, 3૦8&-50૬:% ૧૮૯૦ 3"૦૦ 8પ 4: 

0%, 31160503108 
5૦૦16683”, 5050027 



ચપરિશિણ--૨ 82૯ 

જં. 

લેખ : પ્રેકાશનસાલ પ્રકાશક 

ટેપ: 700580138તે ૧૮૪૪ ? 400૦૪88001 19, 

0&ા-રણાઃ-્ૉરુકડસ ૫૮૪ ૫૫3203084૯ 

800191૪, 30૦૩210583 

ડળ) -5 5 #%& ૧૮૯૪ 3040 ઉત 'ડો 

100૪છાઉૅજ્જઇ, 8008 

3106 14108૬1011 બ ક 

3180888 1૧૮૯૫' પોતે 

3%થવેરતતક-રતશ]લપ્ત ૧૯૩૩ 100108૪ 

(૦૦૭૪૦૯ ૪૪ ત ડદ્યાણકદદ 
ઉતહાડઘ 1: 121103૮) ૦૪1૯૩ 



પરિશિષ્ટ--૨ 

થી નૃસિ'હાવતાર નાયકનાં ગાયતે! ₹ 

(૨) 

સૂત્રધાર અને નટી-- 

ગુણુ ગાવા ઇચ્છુ 
કર ઝાલે પ્રણુત છું દીન,--મુણુન 

નત્ર રસમય દરિ બરકત કૃપા કરી 
ભક્તિ દરામ રસ કીન,--8ર૦ 

શ્રી તરસિ'ઠ દયા-ઢટાક્ષ લહિ 
રહે પામી જગત સખ લીન.--કર૦ 

(૩? 

નટી-- 
સુખકર મલિયાગર મ્હેકેરે 
કલિ કલિ પર્ ભમરા જેકે ર,--સુખાકરન 

શાતવ સર્માર વહે સુખકારી 
તાપ હરે તનના પલકે રે 
ચ કલા નિરખી ઉલસે મત 
મ્રીષ્મ રાત રસ ખ્હેકે ર,--સુખકર૦ 

* મુ'બઈ ગુજરાતી નાટક મ'ડળીએ છપાવેલી “ ઓપેરા ખૂક 'માંથી. 

(શ્રી જયર'કર સુ'રીના સૌજન્યથી » 



નૃસિ'હ્રાવતારતાં ચાથને ૩૪૬ કડક 
(૪) * 

વિદૂષક-- 
કહ્યુ મારું નને માન, તારું થારો કલ્યાણુ, ધેલા મૂકી દે ગ ભીર સાન 
ને હેય દામ તણ કામ, લેવુ" સનનું ન નામ, 

ઘેલા મૃકી દે ગ'ભીર સાન.--કહ્યુંન 

જાઇ લટકાળી લાવ ને આમ, ચઢકે મટકે ચલાવ નને આમ, 
નેણુ નખરે નચાવ ને આમ, સ્વામી સ'ગે રિસાવ જે આમ; 
મધુર શખ્દે સનાવ જે આમ, રસીલી માતે, છબીલી માતે, 

ધ ધ ૨ગીધી માતે. 
હુ' છુ' આપ તણે “ખાસ, ચરણુદાસ, રાખા પાસ; 
માક મારા' માનેતી ધરો ધાન કાં ન? -- ર ઘેલાન 

જાણ્યા એ તો તમતે ને જણી તમારી પીત; 
ભોળા ભાળીતે ઠંગવા વા શી શીખ્યા છે! રીત? 
આમ કહેતાં મોહીતી મલકાવ આમ, 
હુઠં હારી ક'થ કોટે લગાવ આમ, 
ગારા ગાલે બચુ ચુત કરાવ આમ, 
સપટપ તાળાઓતુ' માન મળે માન. --ધૈવાન 

(૫) 

સૂત્રધાર-- 
વિજય વાણીનો ન પ'ડિતોએ ન્નશે 
તો શુ તુ” કે હુ વખેડૅ કે વખાણે? 
જે મહત્તત યુગની અત'ત ખાશે , 
સનકાદિક ન પૂરું તે પ્રમાણે. 



૩૪૨ પારશશઇ-ર 

(૬) 

સતઠ, સનત્કૃમાર, સન'ટત, સનાતન -- 

અવિનાશી ઇશ્ચરે1 
આશ નિર'જત, ખાસ નિર'તર, દાસતે અંતર વાસ કરે.--અવિનાશી* 

તારક ત્રિલોક | તુજ અમણુ શ ગાઈએ ગુણુ ? 
અકળ, સકળ, ગતિ અતિ વિશ્વપતિ 
દે મતિ એવી, વૃત્તિ રહે તુ' ચશે ભૂધરે ! --અવિતાશીન 

(૭) 
મસત'દત-- 

બહું સુખમાં છે ધરખાર, દુઃખી ન લગાગ, ધમ* પર્ થાલે, 
સતજુગ સમરથ સત ઉપર સવષતે પાળે. 

સૌ સુએ ઉધાડે દ્રાર, વણુજ વેપાર વચત પર ચાવે; 
જત મન રમતાં ભરપૂર ભરેલાં વ્હાલે 

કરતો છે નહિ ભાર, પ્રજા પોકાર, કદી ના ચાલે; 

રાજા સો સૌતે પિતા સમુ' સુખ આલે. 

યમતો નથી અવળા ફાર, નહિ કોઈ વાર મરાય અમાળે; 
માગ્યા મે વરસે પિડામ કે! ન દુકાળે* 

યસ ધૂમતી ધાર, ઉપર્ નરનાર, ૪*પુમ મ્હાલે; 
નિત ત્તાન ચોગ વેદાન્ત ભક્તિ ફળ ફાલે. 

(૮) 
સતક-- 

હું ગયે! દેવદર્બાર ન પામ્યે! પાર્ દેવ ચા હાલે; 

ભર્યું” પૂર્ણ વિચારે મન છે ચિન્તા ભાલે. 



નૃસિ'હાવતારનાં ગાયને ૩૪૩ 

ઝાંખા સૌ હીરાહાર, દીપની હાર મસ્ત «યમ કાલે; 
કલિ ભરતે કાતે કાન કાન નવીન સવાકષે. 

કહે કાલ ઉપર છુ' સવાર, યરો સ'ઢાર દાવ છે કાક્ષે; 
સતજુગ સ'ષ્યામાં જગ છે મુજ હવાલે. 

(૯) 
નારટ-- 

રટ તારાયણુ રટ નારાયણુ 
નારાયણુ રટ પ્રેમરસે.--રટ૦ 

ભવ ભ્રમણા શમણા સરખી 

ઇંગિ તામ લખી નિઃશેષ ખસે. --નારાયણુ રટ-પ્રેમરસે-રટ૦ 

દરિ બહુનામી પૂણુ" અનામી નામ નામ સુખ સ'પત *તમી 
સતિ નવ પામી પાર વિરામી રાન્તિ રહે। હરિ ગન'તરજામી,-2ટ૦ 

(૨૦) 
સતક, સન'હત; સતત્કુમાર, સનાતત) નારદ-- 
ચાક્ષો હષે* હાર દશે જઇએ તમામ, 
3શવ કરૂણાની દદિમાં કોટી કલ્યાણુ.--ચાલે।૦ 

વિશ્વ'ભરનુ વિશ્રામ ધામ, સદર ધતક્મામ-કેશવન્--ચાલે।* 

નેત્રા સફળ થારે દરો સધા ચારે રસતા રસેથી ગાઈ રાણુ ગાન, 

ચાલોજી ચાલોજી ચાલોજ ચાલેોજી ભેટો ભય દારી ભોળા 
ભગમવાન-કેશવન--ચાલ્ષા૦ 

(૧૨) 
વિષ્લુ-- 

હવે લાન? તશ્ને ભહારાજ ! સન્ને સુખમાજ અહી' રહી આજ 
સનકાદિદિ-- 



8૪૪ પશિશિદ-૨ 

અપરાધ થયો છે અનણે 
ક્ષમા કરે। મ્હેર કરી મહારાજ 1 

રાર કણેર્ થાય તે મુરખ્યી ન ધરે મન, 

ક્ષમા છે જ સવૌત્તમ મહતતુ ભૂષણુ 

વિષ્ણ-- 

ભાવી ન કોઇથી ભુસાવી શકાતુ 
રૈવે રક્ષાતુ થાવાનુ થાતું તવ રૉકાતુ 
(જેતે) કઇ ન ઇલાજ તેતો શોક શા કાજ ? - હવેન્--યાજન 

(૧૨) 

ટશ્યપ-- 

ભીધરી જેઈ ત્રરમાયા 
શકર્ જેવા સમય તે પણુ 
મોહે લપટાયા --ભીલડીન 
માહિતી રૂપ વિષ્ણુ માયા 
નેતા ખની ખેભાન 

ખાથુ અમૃત દાનવ ડાલા --ભીલડીન 
સરરગતીની અદ્ભુત કાયા 
નિરખી સ્વયભૂ તાત 
ગોથ--૦વ૧૦--તાપે અકળાયા --ભીતડીન 

દિતિ-- 

માને રસીના રસ વિનતિ છમીવા પ્રભુ '-- માતે! 

શૈકચના મ્હેણાનુ સાલ ટાળે! કૃપા કરીતે 
પૂરો આ સારી પ્રેમતી રતિ --છબીલાન 



સૃસિ'હ્ાાવતારતાં ગાયતે 3૪૫ 

ખાલે શરીર છેોલુ” પાટુ પરાળે તોયે 
આટલીએ સુખની નથી ગતિ! --છબીલા૦ 

પાણી ઉકાળતા હતે] ન પરવાર ત્યારે, 
પરણ્યાતા દશમી શાતે સતી ? --૭ગીલા૦ 

(૧૪) 

કર્યપ-- 
અહી ના નચાવે] પ્યારે તેન 
સમય સ ષ્યાતો સખી ! દરિતે સ ભારા રે. 

વૈણુ વદે ત રસ દેશુ, 

જાગત દુ:ખકર સેન રે.--અહી ૦ 

(1૫), 

૨૨પ૫પ-- 

ન જાણ્યુ રામે જે કતક-મૃગ કેવો! વન વિષે, 
ન ધમે* સ'ભાર્યું વ્રત નિજ, રમ્યા ધૃત સુરસે 

અહા? કટ્પે કહ્પે વિહિત વિધિએ તેજ ગનશે! 
યવાતુ વે'લેથી સુનિમન વિષે એમ વિલસે ! 

3૬) 

લક્ષ્મી- 
શ્રેમ ફળા બલિહારી 
રસથી હરિ તારી બહુ નરતારી --પ્રેમન 
પ્રેમે પાષણુકારી 
નિજ જન કેરા હો પરહિતકારી 



૩૪૬ પરિશિષ--૨ 

મુજ છેદ્યે શ્રી સુરારિ.-ગ્રેમન 
ક્ષણુ ક્ષણુ ખેલ્લે છે નનઉ' વારી 
અકળ કળા વિસ્તારી 
મતિ નવ પામે હો મ'દ અમારી 
ખહુ રમત વિઠારી જગ-આધારી !--પેમન 

(૧૭) 

વિષ્ણ-- 

છ્દ્ર- 

રીસ માં ધી૨ મન રામા ! મનમોહન સ્ભિરામા 
ચરણે બાંધેલો તવ સેવક રસધામા.--રીમન 

માર છુ' નમતો ધારે, લે વ હદય પ્રદારે 
ભર તન રતિ-પતિ મારે, કર મતથી ને ધારે, 

પણુ કદિએ ન વિમારે, તેહ રસે નિત ઠારે, 
ના ક'પાવ કુસુમ આ મનહરણી સ્્યામા --રીસ* 

(૬૮) 

રહાય રે હાય જુલમ થાય જુલમ, 

સ્થળ સ્યળ પ્રત્તિ જુલમ જુલમ, 
ત્રાહિ, ૨ ચુત થ્રી પ્રભુ | આપ ચરણુ “--સ્હાયન 

ધમ'ધામનુ* ન નામ, અસુરોએ રાખ્યુ જગ, 
આ શે ઉત્પાત ધણી ધમ*ધર્ણુ.--રહાયન 



નૃસિ'હાવતારનાં ગાયતેદ ૩૪૭ 

(૧૯) 
લક્ષ્મી-- 

સમજેરી મેરી માતે! કન્દાઈ રૅ--હો સરજેરીન 

મર્જેરી રતિ રસ પર પ્રીતમ, 
અણુ ન સહાય આજુદાઈ --હો સરજેરીન 

આવો, આવે, આપ વિભુ, વિજ્ય-વિરાનત, 
હૃદયે ર્માડુ, સ્વામી, ભાળુ' છમ છા --હે સરજેરીન 

(૨૦) 
વારાંગના-- 

અગ કાહેસે પ્રીત કરી? 
હમસે ગલજેરી બતમા પ્યારા રે! અમન 
કરસે કર બગરી પકરી ૨ 
ચુર[્યા તરક ગઈ મેરી, 
સાશ નનદ મોરી જતમક બૈરન, 
દેખે દેગી ગારી --અબન 

(૨3) 

શુફ-- 

જમ જસ જગ, પામ પદ અડશ, 

અસુર ગણુ અધિરાય રૅ --નમન 
જ્યાં સુધી રવિરાજ ચળકૅ શશી શીતળ અમી પાય રે, 
શીતળ ખની રહી છત્રછાયા છત્રપતિ તુજ છાય રે --9મન્ 

થશ્તિ સહુ, ર૬ સટટિતી ભવે! જુપત ઇજ જુજ માળ રે. 
સવ*દા મહુ સ્થળ થકી સુણુ વિજય ! વિજય ! વધાય રે --જામ ન 



૩૪૮ રી ી પરિશ્ષિદ--૨ 

(૨૨) 

વિદ્ષક-- 

જેઈ મે' સમણામાં સુ'દદરી જબર તેમન જદુભરી.--ઇઈન 

દમકભરી, ચમકભરી, ઠંમક તળી ખાણુ; 
કુરખાન કુરખાન-- જબર ભતેઈભ 
નેણુ નચાવી મ્ઠુખ મધકાવી બેથી મુજ કર ઝાધી, 
તું પ્રોતમ હુ આશા પ્યારી લે મુજ પ્રેમતી તાલી! 

તાલીતે બદલે તુમ્ત એ મારી તમાસો। ચાલી 
આંખ ઉધાડી જેજ* તો મારી સુતી કર્ફશા કાળી !--%બર૦ 

દી (૨૩) 
દિતિ-- 

અદેવાતન બાજ ગયુ. 
પતિ છવતે જગ સમચાત થયુ.--અહેવાતત 

દું ન ગઈ પ્રિય તન પહેવી કાં? , 
જુશ્યુ' છીતાં લગી ભાગ્ય રહયું.--અડેવાતત૦ 

ન્ટ ન જડી ન્ટ 

બાઈ, તતે તુજ પતિનાં રામષાં, 
અરધુ' મુજ અ'ગ અપગ થયુ.--અહેવાતતન 

રાજ કરે તુજ પતિ સુખ રગે, 
સકે સુજ નેત ન આંસુભયુ”,--અહેવાતતન 

ન્ડ ન કડી હડ 

ગઈ કોમળ વધૂએ તન પાછળ 
શ્રમરીં સહ કમળ વિદ્લીન થયુ'.--હેવાતન૦ 



નૃસિ'હાવતારનાં ગાયને! ૩૪૯- 

(૨૪) 

હિરણ્ય-- 
તાપ પરિતાપ, જળપાત ઉતપાત તે શીત સ'તાપને શોણુ' અ'ગે, 
તાતના તાતતુ' આદરું તપ હવે વૈરતેો! ન્નપ જપતેો। ઉમ'ગે. 

ચાઉ નમરોથીએ અમર કે વૈર આ જવતુ' નનગતુ* રં: અભ્નગે, 
પામી વર આપથી માપ કર વિશ્વનુ* ભાંગીને સ્વર્ગ હુ' ખેશુ” ૨ ગે. 

સૂયતે ઓલવુ' પવતતે આંતર' ઇ”તે બાંધી રાખુ* પલગે, 
નામ રેં વિષ્ણુનુ' ઠામ એકે નહિ લેક ત્રણુ મારું એક છલ'ગે. 

ધાર્ વરસાવુ' સુરતારના નયનથી વારની મારી સુર સર્વ જગે; 
એમ ત્પંણુ કરૂ પ્રાણુ-અપ્્યુ થરી એ પ્રતિસા ધર્ આ પ્રસગે. 

(૨૫) 
રાણી-- 

પતિ વિના કેવી પ્રેમદા ૨? વિનતિ માતે 1 
ઝેવુ' જળ વિણુ જીવે માછ? મીન ઉમારા રે.--વિનતિન 
શાને મહેક મદિર મતે ભાળવે।રે દ વિનતિન 
મારે આપ ત્યાં રિદ્ે સિદ્ધ વિદ્ઠ ન રાખે! રે--વિંતતિન 

શાણુ! થઈ થુ વિસારશો રે?--વિર્તાતિન 
રાખો સાથ કહું જેડી હાથ તાથ સલુણુ। રે.--વિનતિન 

(૨૬૯) 

શણી-- 

કર્તવ્ય ગતિ અતિ ન્યારી 
તાં મતિ “ય છે દારી 
વખ્ત વખ્તના વિવિષ્ત વેશ ધરનારી.--કર્તજ્યન 



હિરણ્ય-- 
નમાવી શીશ માગ તાત ઘો કૃપા ઠરી, 
ત્રિલોક ?]જ મ્હારૂ' કોઈ ના નડે અરિ,--તમાવીન 

ન પૃથ્નીએ, ન અ'બરે, ન ગાત્રિ ડે દિને 
ન ખહાર કે ન ધર વિષે, ન મૃત્યુ લે ઠરિ,--તમાવીન 

પશિથિષ્ટ--ર 

6મ્થિદ્ર હાથે નિજ રાણી 
કૅમ્તવ્યુ કાજ વૈચાણી 

જેગી ચિવ કરતબ્યે કર્યા મ'સારી.--કરતવ્યક 

કરતવ્યે પતિ વતવામી 
કર્તજ્યે દૂર કરી દામી 
જવ વિણુ કરતવ્યે વિત ?દી ધારી.--કરતવ્યન 

(૨૭) 

ભાગ્યકથા શુ' વખાણી, દયાળુ! કહુ'.--ભાગ્યન 

આમ રડવડતી દું અન્તણી,.--દષાછુન 

લાખ હજર ઉગારે મારે 
મામણુ તે રાજરાણી,--દમાછુન 

હુરિણુ ગયો! દરિણી બગ્યા લઈ 
ખેઠી ન ત્યાં વાઘે તાણી.--દમાગુ* 

કયાં પતિ? કયાં હું”? રાન્ય હવે કયાં ? 

સરવ થયુ ધૂળધાણી,--દયાછુ૦ 

(૨૮) 



નૃસિ'હાવતારતાં ગાયને ૩પ ડડ 
ન દેવ, કે ન રૈત્ય નાચ, નર પશુ પવિ 
ન કરાઈ જવ લે સુર અઅચઅથી કરી.--નમાવી૦ 

સચેત કે અપેત સૃદિ આઆપ જે રચી 
ન ષ્રાસધી મર્ ૬' રાજ રિક રે' ભરી.--નમાંવી* 

(૨૬) 
હિરણ્ય-- 

#ણેર અવધિ આવી સુરગાલિકા | 
કાજલ જાલ ભરે નયણે તીર 

તનમૂષણુ નાખી દૂર અઆજ.--કતણિઇ 

મારી મારી ક૩* ચૂર વિષ્સુતે ! 
જરાણુ ૪%, યમ, અગ્નિ દેવગુશ ? 
ત્રપણુસ્નાન કરૂ, રુધિર ધાર પર 
જે છઇું' શાત 1 --જશે૦ 

અક ખીન્ને 
(3૦) 

વારગના-- 

ગાએ વિજય જમ ગાત સખીરી સદું---માએ] વિંજય૦ 
વરી વ૨ વાં*્છિત રાજ અમરાજિત 
દે છે દરશનધન. --સખીરીન 
ગગનરિખર પર નરવરે નીડર 
ઉડાવ્યુ' વિજયનિરાનત. --સખીરી૦ 
વિશ્વ ધુજવ્યું”, સ્વર્ગ બનાવ્યું, 
શત્રુ તણું રૈ સ્મશાન, --સખીરીન 
નારાયણુરૂપ, આપ બતી ભૂપ 

પાએ ચમ્ણુજળપાન, -- સખીરી૦ 



8૫૨ પારાશર-ર 

- (૩3) 
પ્રહ્લાદ-- 

થયાં દર્શાત સુખકર આજ, પિતા | મમ સફળ થયે ચવતાર, 
થયાં પૃરણુ મનનાં કાજ, પિતા |મમ સકળ ચયે! અવતાર, 
આનદ મારાતેો પાર નહિ' બાપુ! દુષેં દૈયુ' છલકાય, 
મલકાપ, સુખ થાય, ઉભરાય, મનમાંય, ન સમાય, 
શળ્યો મતે મકળ સુખતે1 સાજ.--પિતા થયાંન 

(૩૨) 
રાણૂી-- 
થી જે આજ આગણુ સુગ્જ સનેરી 

સુર સુતેરી શોભા દિતની અનેરી --જેન 
ખીલ્યાં કમળ, ખીવી ફૂલવાડી 
વાજત ઢોલ દદામ નડેરી.-જેર 

(૩૩ 
રાણી અતે બીજી સ્રીએ૫-- 

જેતે મારા લાર્ડોવા ! ગુરુ સેવો, 
શીખો રાજનીતિ રસ લેવે!.--હેતેન 
ગુરૂ શુક્ર છે પરમ પ્રવીણુ, 
દેશે વિદ્યા નવીન નવીન, 
રહેજે ભકિત રસે જળ મીન --હેતેન 
થૌરે વિવા ભણ! ચિત્ત લાવી, 
ણુ! ભવભવ વાત નિવાવી, 
નઠિ આવે ગઈ તક આવી.--હેતેન 
મારા કુ'વર ! છે! નાનેર' બાળ, 
નથી સમજતા આળપ'પાળ 
ગુરૂ તાત ને માત કૃપાળ,--ડેતેન 
વ્હેલા સર્દક્ષિણા દઈ વળન્ને 
પિતા ચરણુકમળ શિશ ઢળન્ને 
આશા અતરની અમ કળન્ને.--હેતે* 



નૃસ્ચિ'હાવતારનાં ગાયને ૩3૫૩ હડક કફ-ડફઝટફઝ35 
(૩૪) 

ઠમ ભડતે!-- 

તનના તાપ હરો, મતના મેલ ધૂએ! 
ઘડુલો ફૂટીતે તીર વહી જરો.--હે! જત જાગો. 

રાય રે હિરક્ાકશના કુળ વિષે 
પ્રગટયા પૂરણુ નામી, 
ચરણ પ્રહૂલાદનાં સેવત્ાં 
જય બવદુઃખ વામી.--તતતાન 

ઘટ ધટ રામ રમી રલ 
ધર ધર્ મૂરખ ખોળે. 
કાચી રે ફાયાનેો કરી ગારબે 
મતખા એમ જ બેોળે,--તનનાન 

(8૫) 

# 

પ્હૂલાદ-- 

સ્વર હરિરસ વજત ગણુત એક રશુ' એક અભેદ, 

વિઘાથી-- 

હરિરસહીયુ વ્ય'જન સમા જડ જત મૂઢ અચેત. 

(૩૬) 
પ્રહ્લાદ અને વિદાથી'-- 

ભજ મત નારાયણુ નારાયણુ, 
કર હરિ પારાયણુ પારાયણુ, 
પારાયણુ પાર્ ઉતારે 
હરિ નામ તમામ સુધારે,--કર્૦ 



'સપ૪ પશિશિષ્ટ-ર 
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જશણુ મનથી શ્રી રસ રામાયણુ 

ર્રામાયણુ માતપિતા રે 

ગુરુ શાસ્ર લમાધિ ગીતા રે--કર૦ 

ઘ્રર્ મન લ્રષ્મીવ૨ લદ્દમીવર 
લદ્ષ્મીવર્ નિભેયતા રે અવિરોધ અકામ પિતા રે.--કર* 

(8૭) 
પ્રહ્લાદ અતે વિઘાથી*-- 

ભનને ગમનામ પરમ ઉપકારી 
અચરણુસરણુ મહાભયહારી,--ભજેન 
દરિકીરતન, ફરિસમરણુસેવત 
ભાવ કરે! નરનારી, 
એ ત્તપ એ જપ એ ગુસ્સેવન 
વિદ્યા વળી અધિકારી.--ભજેન 
નિભ્ષ્ય પદ હરિ હરિ હરિ ખોલે 
લે હરિ નામ ઉગારી, 
વભવ ખળ વપુ કોઈ ન તારે 
દે હરિ જેને મારી.-ભજેન 

(૩૮) 
પ્રઉૂલાદ-- 

સુરુવર, કવિવર, મ્રુનિવર, દ્િજવર મ૧* નકામવું રૈ, 
ભણતર ગણુતર, પેોથા થોયાં સવેર નામતું રે. 

અધાતે આરસી દેખાડે, બ્હેરા પાસે બૂમ બરાડે, 
પૃથ્ચરે પાણી પાડે, કળ જુ પામશુ ર? -- ઝરવર૦ 

ન્નેવાતે જે આખો આપી આપેોઆપે જ્તેસે માપી, 
જેશે ધટ ઘટ વ્યાપી સ્વરૂપ ઘતસ્યામતું રૈ.--ચુસવર* 



નૃસિ'હાવતારતાં ગાયને ર૫૫ 
સ્કકન 

(૩૭) 
હિરણ્ય-- 

જોણું ત્રણુ લોકને! હુ વિતા અધિપતિ $ દેવ ને દાનવે। હાય મારે. 

સ્વગ* સમરાત કયું દેવતાપણુ' હયું” પૃથ્વી પાયે બધી શીશ ધારે. 
શૃત્યુતે મારીને અમર ડુ એકલે।, હુ' થકી કે!ણુ બળમાં વધારે ? 

વિષ્યુને મારૂ સ દારી વૈશવ બધે, નેઉ' આવે પછી કે।ણુ ભ્હારે, 

(૪૦) 

પષષશપટ-- 

વાટ અવળીએ ડગલુ ન ભરવુ', 
કરવુ વિષ્ણુતુ સ્મરણુ જન્મબ'ધહરણુ, 
હદય ધરવુ' હો તાત--વાટન 

માયા ૪૯મા ફસાઈ નહિ ફરવુ” 
ભરવુ શકિતભાવે હધ્ય સદ્ય પ્રેમપૂષ* 
ઉદ્યરૂપ વરલુ હો તાત.--વાટ૦ 

(૪૫) 

પ્રહ્લાદ-- 

હરિથી રહી અન્નણુ જન મારૂ' તારૂ કરે, 
તે $રિ છે મમ પ્રાણુ. કેણુ શિખાવે શીખવે? 

(૪૨) 

મહ્લાદ-- 

હુરિ અરારયુચરણુ ધ્યામ્તનાકર 
મતિ દે નહિ ખોકી લદ્દમીવર 
નાથ અનાથ ભત્તે સુરલીધર.--ડરિ૦ 
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(૪૩) 
રાણી-- 

સાચુ સુખતુ' શમણું ન આવ્યુ ૨ લાડકડા ? 
આ તે કર્મ કડુ કિયુ* વાવ્યુ' રે લાડકડા ? 
વ્હાર તહી'થી ખૂમ ઉઠાવી અમૃતમાં વિષ રૅડયુ', 
રાજપાટમાં લ્હાય ઉઠી તુજ કુમળુ' કાળજ વેડયુ રે.--લાડકડા* 
મનમાં એજી લાવ ન બાપુ! હુ' હુજ પરે બલિઠારી, 
પ્રાણુ પાથરૂ' તુજ પ૨ વ્હાલા | જવન નાખું વારી રે.--લાડક)9* 

(૪૪) 
પ્રહલાદ-- 

હરિનાણુ' નવ ખોવુ' માતા,--૬રિ* 
એ સ્તાચવતાં જે નીપજે તે 

હરિ વિશ્વાસે નેવુ'.--માતા, હરિન 
એ નાણુ દઈ મજપાટ લઈ 
મિષ્યા નીર વલોવુ'.--માતા, હરિન 
મારનાર કેણુ હરિ રાખે ત્યાં? 
મિથ્યા શાતે રોવુ' ₹--માતા, હરિન 

(૪૫) 

રાણી-- 

કરૂણાળુ રે આ આંટી આપ ઉખેળે, 
સેટમાં કર શિર મેલે. 
આ બભવભ્રસણુ। ખહુ ઊડી રે, 
જન ભૂલે ત્યાં મતિ રૂડી રે. 
કેસિ ગતિ ઝાલે ચિત્ત કૂડાં રેં 
શર્ણાગતને કર આપે મારગ રહેલો.--સ'કટમાંન 
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જકઝ્ઝડડડઝઝ્ડ્ડફડ્કડફ્કકર 

(૪૬) 
મહ્લા॥-- 

શરણાગત સ્વામી રહેન્ને રરણુતે સ'ભારી, 
આશ્રિત આપ તણે, અવિનાશી, આવ્યો શષસ્ાં ભારી. 
ભકત તણા ભયભ'જન લેન્ને ખાનતુ" બિરદ વિચારી.--રારણુા।ગત* 

આપ ગતિ નવ ઓળખી ઉઠ્યો અલ્પ મતિ હકારી, 
૬₹કારી ઉતારી તો હરિ 1 ભક્તિને! ભાવ વધારી.--શરણાગતન 

(૪૭) 
પ્રહલાદ-- 

શજજે થ્રી દરિને પ્રીતે નિત--શજનેન 
માત, તાત, પ્રિય બધુ સૌ ફરિ 
કહુ' છું ફરી કરીને.--પ્રીતેન 
ઘરિચરશે ચિ'તવે! ચિત્ત ચાહી 
શવસાગર્ લે! તરીને.--પ્રીતેન 
હરિ રાખે નત કેઈ ચકે હણી 
દરિ સાર્યા' રહે મરીને.--પ્રીતેન 

(૪૮) 
ળવ પ્રહ્લાદ-- 

લુમ તનનત હરિચુણુ ગાએ. 
ગમાખા રે ગુ'સાઈ ! 
અગમનિમમ સૌ સજ સરલ સુખ.--લુમન 

ગાએ ગાએ પ્રેમભરી, 
સમાવે ધાઈ 
વિપત વિકટ દુઃખ સ'પત, કાંઈ ન પાવો.--તુમન 



અ'% ત્રીજે 

(૪) 
પ્રણેલાદ-- 

નેને રામ ઉગારે રે તેતે કોણુ મારી શકે? 

માર્યા રામના તેતે રે નઠિ કોઈ તારી શકે 
પાળા પોષી સ ભાળી રે રાખે ઘર બધ કરી, 

તૂટી રામની દોરી રે નતામાં ન્તએ જ મરી. 
વરૂ વાધના મુખમાં રે વસે વન ધેર વિષે, 
હરિતુ' રખવાળુ રે તેતે સુખ સવ* દિરે. 

(૫૦) 
પ્રહલાદ-- 

નારાયણુ નિભંય નામી રે 
શ ના મારી કે --નારાયણુ* 

નામ ઠામ ઠામ પૂર પૂર્ છે, 

મિત્ર શત્રુ તાથી ન દૂર છે. 
ફિકર ન કર વિચર વિઢર ગા રિમ તર, 
ભ્રમ કરી અરિ ન કાઈ મતિ અપાર ઠાર એકમાં 

વિરામી રે --તારાપણું* 

(૫૬) 
કામસેના-- 

રાખે! રાખા રસિયા એની જે જરૂર શી! 
છે ના હુજીરથી જુદાઈ મારે કશી --૨ખે।૦ 

વિદૂષક-- 
લુએે લાડે ના ચાલે, શુકન કઇ જેઈએ, પહેરાલુ આવો આમે 
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કામસેના-- 
અતે ખસ બસ (નેઇએ)ે 

નાના મારા સમ ( ,, ) 
હવે “એ જએ ( ,, ) 

વિદૂષક-- 
હમ્ -- હવે ભભકો. 

હામસેતા-- 
અરે વાહ ૨1 
ફરમાવો ક્રમાન હવે બસ. 

વિદૂષક-- 
આપું અન્ય હુ* કામ થયે બસ. 

હામસેના-- 
કરૂ તકી આ નાન જવે ખસ. 

વિદૂષક-- 
દૃ-ર કેલ કમ્મર કશી. -- રાખો 

(પ૨) 
છાકરીઓ-- 

નએ જએ બાંકે બ'ટે નએ! જાએ, 
ભિછાવા ખીદ્ે જનળ ભોળી ભાળીતે ભમાવે।,.--જાએ।?' 
ઠુ' રગીલી છેલછબીલી નેત તુકીલી નાર નવેતી, 
સુ'દર્ ચએતાન પરે નયે કુગ્ખાન ખરે. 

જમાદાર-- 

આવાજ મિવાવેઃ પ્યારી હાય ચાદેદ સાથ, 
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જાકરીએ-- 
હાયને બદલ લ્યો પ્યારા ખાએ ખાસી લાત, 

જમાદ્ષર-- 
લાત લપે] લગાએ] ભક્ે આએ! પ્યારી આએ. 

આએ.--%એ* 

(૫૩૭ 

8મપાળિની-- 
રસ્ ખસ ભીતી હે। રાજ લગન મારી રસિયા સગે, 
તનમનથી લાગી આજ લગન મારી રસિયા સગે. 

વૈલડીએ કુળવ'તીઓ તેહ ન ચૂકી જામ, 
જે કઠે વળગી રહી, તે તો ત્યાતી ત્યા ૪ સુકાય.--્લગતન 

કાળે રગે કામળી, રગ ન ખીજે ચાય, 
દોર્ટીએ નહિં આળે, બળી ખાખ થતાં એ મુકાય.--લગતન 

પ્રેમે ભીતી પોયણી, ચદે। નભમા દૂર , 
જે જેની નજરે વસે, તે તો નિચદ્નિ તેતી ઠજૂર.--લગત* 
ભાવે ભાવ ભળી જતા વિષ અમૃત યઈ «તમ , 
ભાવ ભરી રસ ઝીલતા, વ્ઠાદ્યો અણુ અણુ પૂઠ પળાય --લગત* 

(૫૪) 

રાણી-- 
ઇૃઘ્ય થયરે, અ*ગો તૂટે, ન ચેન કશુ પડે, 

શુકન વળા નયા ત્યા નેતા, શુ'૩ા તજરે ચડે, 
અરશીભ ઉલટ, કોને કેતે, અહા! ફડીથી નડે! 
પ્રીતમમનમાં, છાંટો એકે, ધ્યા ક્યમ ના અડૅ? 
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(૫૫) 
રાણી-- 

વિતવી માગુ" કર જેડ, 

નાંખો નહિ ખાંલ્ય મરોડ.--વિનવી૦ ; 

અતરની આ આપદા અ'તરમા જ સમાય, 

ભડકે ભીતર ધીકતા રાખ રાખ ચઈ જય --વિનવીન 

કીડી ઉપર કટક શુ'? પેટ ઉપર શી રીસ? 
હેડીલા ઠેઠ છોડી ભને પ્રેમે શ્રી જગદીશ --વિનવી૦ 

(૫૬) 

રાણી-- 
મારો લાડધેલો! લાડકા શરણે પ્રભુચરણે પડપે.. 

લેને લાખ લાખ ઓવારણાં, એતી માડીનાં એ સ'ભારણાં, 
એનાં કણતાં એ નિવારણાં, અમી ૬માં નિત રે? પડયે।,“-મારે૦ 

તમ નામની મતે આશ છે, એવી આશમાં અવિનાશ છે, 
કાવેધેલે! આપની પાસ છે, એ વિશ્વાસથી છવ આ જડયો.--મારે૦ 

# (૫૭) 
અઘભાદ-- 

અકવ માયાના અભિષામ અભિધામ અભિધામ રે 
લગની લાગી છે તારા નામ તણી હેજી. 

મારી કૃતિ ના વિચારી શક્તિ તે લીધી 9ગારી, 
પાયુ* પ્રેમવારિ આડે જનમ ચડે “નમ આઠે નમ રે.--લગની૦ 

અસુર્નતે બિ'દુ જળ આપે ભક્તિ પરિમલ, 
રટે અવિચલ દરિનામ દરિનામ ૬રિતામ રે.--લગનીન 
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(૫૮) 
પ્રહલાટ- 

શીતલ મોહન રસરાયા 

થચરાચર છાઈ છવાયા.--શીતલન 
વ્યો દષ્ટિ અસરો દશત લે 
ખે'ચી લો હરિ માયા,.--શીતલન 

પટ 
રાણી-- ક) 

આ શુ' દૈયાઠાર જ્હાલા તારા પર વીતે ર 
તારા પર્ વીતે, બાળા, મારા પર્ વીતે.--આ શ્ુ'* 

કોમળ આ અગે પ્રચ'ડ પ્રહારો, 

નઈ નમેરી રહી, ફાટે નઠિ ચિત્તે--અ રુ 
રઈ રાઈ ગાળુ' જિગર આ તોટો, 
તારે બચાવ કરૂ બાળ ન કિચિતે.--આ રુ 

(૬૦) 
પ્રશ્લાદ-- શુ 

જગજીવન દયાળુમુષયુ ગાએ, 
અતિ હાંરે દયાળુમુણુ ગાઓ, 
જલ થલ વ્યાપક પૂરણુ પૂરણુ ' અંકળ.--જગજવત૦ 
શ્રેમર્સે હરિ સતમુખ સહુને 
આવી મળે ધાઈ, ઉભરાઇ) ૭લફાઈ, 

હગખાઈ, જદુરાઈઃ--જગજછીવનન 

(૬૧) 
શાણી-- 

સુખ્ દુઃખ સમજીતે સહી રહીએ, 
પ્રજ્ન દે વાત સહુ સ્હેજ સુધારી --સુખન૦ 



નૃસિ'હાવતારના ગાયનેદ ૩૬૭ કકક ત 
કરમ લખ્યું નહિ મટાવે, 
હરિચરણે રહીને સહુ વહીએ.--સુખન 

પ્રઉલાદ-- (૬૨3) કે 
જન હરિ ઝાંખો 
તનમન તર ભરી ભરી રસ ઠામ ઠામ દમક ચમક.#--૪તન 
થળ થળ ૩ણ કણુ ઠરિ સચરાચર, 
છોડી ફૂડ વિખવાદ વાદ તુજ મત વસ્ધે!.--9ન૦ 

(૬૩૭? 
સવ--_ 

જય નૃસિ'હ૩પ આપ આ સમેટો, 
તમે જગજવત રાયા, 
પ્રભુમુષુ વેદ ગવાયા, 
કરુષાળુ વિશ્વ છવાયા, 
દમાસિ'ધુ, રૂપ લેટો લેટ આ સમેટે.--જયન 
અસુરને ધરી અસર ભાવ માર્યો, 
ભ્રાર ભૂ થઇ અપાર આ ઉતારે, 
ભક્ત આપતે। પ્રહ્લાદ એમ તાર્યો.--જય૦ 
તમે લીધા તમે લીધા બહુ અવતાર, 
વારવાર જન ઉદ્દાર ગતિ અપાર, 
ક્ષમાસાર દયાગાર રમાધાર, 
રસ વિઠાર રપ ભેટો સેટો આ સમેટે.--«7ય૦ 

(૧૪) 
મ્થજ્ઞાદ-- 

ઘથક્ષાદિ સિદ મુનિએ સુર દેવ ગાય, 
વાણી ચકી સ્તુતિ તથાપિ ન શાંતિ થાય; 
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તે નાથ આ અમુર નીચની ઝાલી માંય; 
એવા દયાખ્ધિ ઢરિ ભક્ત પુ'ઠે પળાય. 
આ સવ આપ જન કિકર ભકત, ભૂપ ! 
વાત્સલ્ય-ભાવ વરસે! તક ૨૬ રૂપ; 
છો આપ ભૂતગણુના સુખવારિકૂપ, 
ઘો પ્રેમ શાન્તિ સૌને, હશિ, હે અતુપ ! 
વિઘા કલા ધત નહિ કુલ જતિ ન્ેઈ, 
પૂ'ન ઉપાસન નહિ જપ મત્ર કોઈ; 
અપું પદે હૃદય ભક્તિ-સુષાથી પોઈ, 
છે! નાથ આપ સચરાચર સરવ કેઈ 

(૬૫) 

કેશરધર કરુણાકર દેમસુ દર, 

રવિ-કાટીક-કર-કાન્તિ, હે રમિ'ઠ દુધર 1 --9૬૨૦ 
દુજતહર સુખકર શુભ પ્રેમ-નિર્ઝર, 
શક્તિધર્ રમણીવર રસ શાન્ત નિર્ભર, 
થાપા કર જતજનશિર, ક્ષેમમ દિર; 
દાતા, ધાતા, ખ્યાતા, 
જગધારી, જયકારી, રહુ વારી 

હે દયાબર 1--કચર૦ 

[“શ્રી રૃસતિ હાવતાર અથવા વૈરભાવે ભગવાન? એ નાટકની 

* ઓપેરા ખૂક ' પરથી શા ગાયને ઉતાર્યા; ત્યાર પછી એ નાટકની 
મસિલાલતી લખેલી હાથપ્રત મળી આવી. તે પરથી, પાછળયી, 

આ ગામનેના પાડેમા સુધારા કરેલા છે. ] 



પરશિશિણ--૩ 

£ગ્યમર આશા? પર ગામીજછતુ' વિવેચત * 

(3) 

અમર આશા 

આ તામનુ' કાવ્ય “ કાવ્યમાધુય"” નામતા પુસ્તકમાં છે, 

અમતે લાગે છે કે એતે અડી શકે એવાં ઘયાં કાવ્યો હાલના 
લખનારા કવિઓનાં નથી, તેમા ખે અર્થ ઘણી ખુખીથી 

કવિએ સમાવ્યા છે. સફા દ્લિતા આરક માશુક વચ્ચે ડેવો સફા 
પ્યાર હોવે! જેઈ એ તે ખહઠ રસિક ભાષામાં બતાવ્યુ છે. અને તે જ 
અરથ ખુદાતે માધનાર--મુમુક્ષુ--તે સારૂ પણુ લાર્ગા પડે છે. 

આ_કાવ્યના-લખવાર ગુજરાતમા _પ્રષ્યાત થઈ ગએલા મરહુમ 
રા. રા. મણિલાલ નભુભાઈ દ્રિવેદી છે. તેમણે કાવ્યની અર ઉરડુ 
ગાખ્દો બહુ વાપર્યા છે તે દાખલ્ઞા પણુ કારસીમાંથી લીધા છે. 
તેમણુ_જે ઈબારત કાવ્યમાં _ લીધી છે-તે ઉપરયી _જણાય છે કે 
તેમણું નેમ સ'સ્કતતે!-અભ્યાસ_ડચૌ હતો તેમ ફારસી કીતાખોનુ” 
સાત લીધેલુ' હોવુ” જેઈએ. 

બધા ધરમનુ' છેવટતુ' રડસ્ય એક ખુદાની"શોધ જ છે અ 

તેમણુ આખેહુબ ખગતાવ્યુ* છે. 

તળી આ કાવ્ય એ પણુ બતાવે છે કે જે સન્નેગો ગુજરાતી 
ભાષાને છે તે હિ'દતી ખીજ ભાષાતે નથી. તે જ્ઞાયા મુસવમાની 

* #નોતિના કાવ્ય તામના પુસ્તકમાથી અક્ષરરા ઉતાયુ” છે. 
(શ્રી રામદાસ ગાંધીના સૌજન્યથી » 
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શ્વારણે, ધરણ, કદ શારશે નૈ ૩ નઝર એટલે 
ભાઘાતે ત્રશુ_રષ્ુમાર છે, ને ત્રણેમાં તે સરસ દીપી રકે એવો 

ખ્યાલ આપણુતે આ_કાવ્યથી કેટલેક દરન્જે આવી રકે છે. 

છેવટમાં'ભા કાવ્ય સુસલમાની ઢખે લખતાર એક_વિદ્દાન_ને 
ચુસ્ત દિ'દુ થતા એ બન્તે હિ'દુ મુસલમાતતે_મગરૂર મવા જેવુ” છે, 
એવા પ્રયાસે! ઠીક થયા છે એમ કાવ્યમાધુષ્'માં આપેલા ઉતારા 

એથી આપણે જેઈ શ#ીએ છીએ. 

આમ આ _કાત્યમાંથી બહુ શીખવાનું છે એવુ” જવાથી અમે 
તે_વાચનાર્તી પાસે ચકીએ છીએ. અમારી ઉમેદ એવી છે-કે-તકામાં 
નાટકોના ઝાયન_ગાવાતે અરલે આવાં કાથ્યો અમારા_વાંચકે_ ગાતા 
શમે તે તે સમજરો, સમન્યા વિનાનુ”_ ગાવુ_ -એ--બરાડા_ પાડવા 
અરેબમ છે. કુવ્મતો રાગ સહેલા તે મધુર છે. 

-?આ કાવ્ય બધા વાચનાર એકદમ સમજી શકે તેવુ' તથી તેથી 

“અમે તેની તીચે જેમ અમતે સમજાયુ છે તેમ સમજાવવા કેોસેર 
કરશુ. પછી તેમાંથી વધારે! અથવા વધારે બંધ ખેસતોા અરથ 

શ્રહેનતુ વાચનાર ભલે ઘટાવી લે. 

(ગઝલ--ભૈરવી) 

કઈ લાખા નિરાશામાં અમર આશા છુપાઈ છે! 
ખકા ખ'જર સનમનામાં રહમ ઉડી લપાઈ છે!--કઈન 

જુદાઈ જીદગી ભરની, કરી રો! રો બધી કાદી, 
રહી ગઈ વસ્લની આશા અમર, * ગર્દન કપાઇ છે.--ક૪* 

ઘડી ના વસ્લતી આવી, સનમ પણુ છેતરી ચાવી, 
ડંજરે! રાત રમ, ગઝણી જે ૩૩; છે.--કા* 

* સૂળધી જદા પડતાં પાઠાંતરો 
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ઝખમ ડુતીયાં ઝયાતોનાં, સુસીબત ખોક્નાં* ખજર, 

કતતલમાંએ કદમખેસસી, ઉપર કયામત ખુદાઈ છે.--ક'ઈ૦ 

રામા પર્ જાય પરવાના, મરે શીરી' ઉપર ફર*હાદ, 
અગમ ગમતી ખરાખીમાં મઝેદારી લુ'*કાઈ છે.-ક'૪ન્ 

શના કરવુ, ફના થાવું”, કનામાં શહ * સમાઈ છે, 
રીતે છવવાતો મત, દીલબરની દુહાઈ છે.--૩'ઈ* 

ઝહરતુ' તામ * લે શોધી, તુરત પી લે ખુશીથી તુ”, 
સનમના હાયતી છેલી હ૪ીકતતી રમાઈ છે.--૩૦ 
સદા દિલના તડપવામાં સનમની રાહ રેશન છે, 

તડપતે તુટતા અ'દર ખડી માશુક, સાઇ* છે,--ક'ઈન 
ચમનમાં આવીતે ઉભો ચલે પર આકરી' થઈ તું, 

ગુક્ષેના ખાર્થી બચતાં બદ્નસુલતે તવાઈ છે.--ક'ઈ* 

હળરોા એલી*યા સુરશીદ ગયા માશુ*કમાં ડુખી * , 
ન ડુખ્યા* તે ગ્રુવા એવી ડલામો। સખ્ત ગાઇ છે.---ક'૪* 

સતુમ શબ્દતાો સાધારણ અરથ_ વહાલી એ છે. પણુ તેતે 
અરથ ખુદા અથવા ઝાત એ પણુ સમજવાથી બે અર્થ જે 
અગાડી સુચવ્યા તે ખુલી રહે છે. આમ અર્થ કરવાને આધાર્ 

ધણાં ફારસી કાવ્યા છે. ઉમર ખય્યામતુ _ કાવ્ય તો એવા જ અશયમાં' 
લેવાતુ' છે તે લેવાય છે. ખુદાને, મારાકતુ' રૂપ ઘણાએઓએ આપેલુ" 
છે. દુન્યવી પ્યારની સાથે જે-ખુદ્દાની ઉપરતો આપણે પ્કાર માપીએ 
તતા એ માપ આશક મારુકતા પ્યારમાં જેડ ઘણ સળી. રકે. છે, 

પેશી લીટી લખનારને! હેતુ તુરત બતાવે છે કે નિરારા 
શએલે સ પણુ આર્ાએ_જીવે છે; એટલે કોઈએ સારા કાર્યો 

* મૂળથી જુદા પડતાં પાડાંતરો. 
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ફરતાં. નિરાશ-ન-જ-થવુ''/લાખો નિરાશાર્માં, પ્રયત્તામાં આશા- 
સફળતા છુપાએલી છે, વહાલાં આપણુતે અ'જર-બરછી-મારે તો 

તેમાં પણુ રહમ-દયા-રફેલી છે. ખુદા આપણી ઉપર ગજબ કરે 

તૈથી ગુશ્સે ન ચતાં તેતા ખરો અરથ કરીએ કે તે પુણુ તેણે રઠમ 
હ્હિથી કયુ" છે, તો આપણે ખુદાએ બતાવેલો સારગ-તહી' છોડીએ. 
૪આરાફ એ માશકતી £દગીભરતી જુદાઇ રાઈ રોઇતે ઘણી વાર 
કહાડે છે; દરમિયાન ગર્દન કપાય. તો પણુ વસ્લની_ (ખરા મેળાપની) 
આશા એ તો ગ્મમર રહે છે. તેમજ ખુદાથી આપણે વિખુટા-છીએ 
છતાં તેની જ ઝંખના એ આપણ કર્તવ્ય છે. હજારો સાધુએ” 
આલીયા તે ઝખતામાં હોય છેતે મરતાં--પ્ષ્. -ખુદનતે--મળવાતી 
મરા રાખે છે, 

એક પણુ ઘડી ખરા મેળાપતી ન_આવી તેટલામાં સાડાથ 
ચથી ગઈ, તો પણુ શ? હજર રાતો તેની સાથે વાતમાં કાદી, 
એજ મે જ કમાઈ છે, ખુદાતે મેળવવાનુ” ગ્રયત્ત કરતાં તે ત મળે, આપણે 
મ્ાથુ' ખાઈ જઈ એ, તેથી શુ ? તેતી બગી કરી એ નકામી નહીં 
જાય. એજ કાણી ગણુવી. 

પણુ માશુક ન મળે, તે રિસાય, તેથી અથવા ને ખુદાતી 
ઝ“ખનામાં ઘેલો! ચઈ રહેશે પણુ પાછા તબળાપંથી દુનિયાના મોહમાં 
પૂડી જરી તેથી લેક હાંસી જરર કરરે, મુશીતૃતનાં ખુ'જર--ઝ્ાવાં 
પડસે, અતે કતલ થવામાં પણુ કદ્મબે(સી (પગ ચુ'ભન ) ન 
એમ માતવ' પડશે, તે જ ખરા પ્યાર. પ્છુ  માંશકતે -- ખદ 
-- કસોટી કરવાતે। હફ છે. ૭તાં નેટ માણુસ-પાર- ઉતરરે_.વેતે 

સ્ધાસતાં (આખરમાં) ઈનિ્ષાફ મળશે જ. 
* આપ ખરા પ્રેમની ઝાંખી કરાવીને હવે કવિ દાખલા આપે છે. 

એ પ્ેખ કેવ છે શા (રડે કવર ઝરાક (ખરંગીછું કે ખરી. 
જ્રસ્મ થાય છે તે અથવા શૌરી'તે મેળવવા ક્રહાદે મોટા પથ્થર 



“અમર આશા? વિરો ગાંધીજ ૩૬૯ 

ખોછા તે ન્યારે તે ન ગળી ત્યારે ઉચેથી પડી વત આપ્યો તે ખરા 
પ્રેમ છે કેમકે જે અગમ છે -- સાધારણુ પ્રયત્ને ન મળે -- ન 

જણાય તેને ગમ ડરવામા મેળવવામાં ખરાબ થવુ એમા જ ખરી 
મઝા લુઢાઇ છે શોધેલુ મળે એ મઝા નથી પણુ શોધવાની મહેનત 
એ મઝા છે એવે! અનુભવ કરેને નથી થયો ? 

વળા આપણુ ફના (જતુ) કરવુ ને આપણે કૂતા થવુ તેમા જ 

બાદશાહી છે દેનાર બાદશાહ છે સ ધરનાર તે! ક જીસમાં ખપે છે 

મર્વામા ઝવવાતે! મત્ર છે ખરો મરશે તો ખરે; છવશે એવી જ 
કેમ શરણે દીતગર્ (માશુક)તી દુહાઈ--તેતુ ફમ્માત--ત હોય ! 

ઝઠુર-ઝેર-તે પ્યાલો તુ ઝટ શોધી લે મારુકતા હાથથી 
છેલે! રક્ાઈનને! પ્યાહ્ો પીવે! તેમા હછીકત (ખરો સાર) રલ છે 
તોજ ખુદા મળે જે હુંત ખાય--ખજર વિગેરે પોતાના શરીરમા 
ભોશ તે રફાતલિનો પ્યાલો પીએ ૭ તે ઉપરથી રફાઇ ચખ્ત છે 
એમ કા યમાધુય્માં સમજ પાડી છે 

હમેશાં માશુકની પા૭ળ દિલ તડપષ્યા કરે એ જ તેને મળવાની 
રાહ-ગ્સ્તો-રારાત-ન્નહેર છે કેમકે હે સાઈ તડપના કરતા ન્યારૈ 

તૂટી પડીએ ત્યારે તેમા માશુક ખડી થાય છે, મરણુ વુલ્ય મહેનત 
ડયે જ ખુતા મળે 

ચમનમાં (બગીચામા!) આવીને તુ ચુતો-ચુડ»૭6મ પર આફરીન 

થઈ ઉન્નો ઝે, પણુ તુ બદતચુવ-ગુલામના જેવો કોમળ હેય તો જ 
ગુ્ઞોના ખારથી-ગુનામનદ ઝાડના ઝાંટાથી બચે કાટા વાગે તેમાથી 

તેજ નીકળી જાય કે જેવુ દિત કહો? નથી ને જે કદિ ચુગ્સે 
કરતો! નથી, ને સદાય સત્મવાન, કે।મળ ને નીતિવાન છે 

આ ગધુ ત્રત કેમ સચવાય, આમ કરવુ પડે ને પછી 
ક તાએ ખુદા મળે એ કેમ માની લેનાય?ે એવી શકા થાય તેતા 



૩0૦ પરિશિષ્ટ-૩ 

જવામમા કવિ કહે છે કે હજનરો એવીયા, મુરશિદ, સાધુ ૬૪ીર્ 
માશુકમાં-ખુદયામા-ડૂઓી ગયા-લીન ચઈ ગયા છે. અતે જે નથી 
ડૂબ્યા એટલે જેનાથી લીન તથી થવાયુ' તે તેવી ઝ'ખતામાં સુવા 
છે એવાં મખ્ત કલામો-વચતે।-કહેવાયાં, છે 

જેતે આ કાવ્યના રસના કુડા પીવાની 9ચ્છા હેય તેતે 
એટલી બલામણુ છે કે તેણે ફાવ્ય એકવાર વાંચી ગાઈ ઇવુ. ગાતા 

ન આવડે તો બીજની પાસેથી સાભળલુ. પછી ઉપલી ટીકા વાચી 
જે શખ્દો ન આવડે અથવા જેતે અથ ન સમજાય તે બરોળર 

સમ લેવો ને પછી કાબ્ય પાછુ' ખૂબ વાંચ્યા કરવુ, એટલે એતો 

બધે અય" મનની આગળ બડે થશે જ. ઉપરની ટીકા લખનારે 
કાવ્ય પાચેક વાર વાચ્યું, પછી લખી કહાડયુ , તેતી ઉપરતી પુસ્તકમા 
આવેલી ટીકા વાચીતે પછી ખૂબ વિચાદ્ુ તે છેવટે ઉપલી ટીકા 
લખાઈ. દરિયામાતા મોતી તો મરજીવા જ લાવશે બીજાતે તહી 
મળે ને મળરો તો તેતે પારખીને પહેરગે નહી. 



પરિશિછ ૪ 

વડોદરા રાજ્ય માટે કરેલાં શ્ાપાંતરોની ચાળા કમીટીએે 

કરેલી ટીકાતે! મણિલાલે અ.પેલે! જવાબ 

21114" 4૫0 ૯૦૪૫૫203715. 

ખાનગી 

ત્ર 

દૂ એ જ્ઞ સ. રૂષ્, 

ચાર્ટ ₹, ₹* તળિછઠાક નમુમદ દ્ત્વિસ્ટિ ચાઝયરુ-- 

નસાચવ્તાન ચાગઞજટૂન સિર્ન સાળા વેચિત્તે 

સત વુધ્તરાસે માવાતરસવધાને શાળા જસટિગે સાવજે રિષિર્ટાએ 
પછે માતાય જત રૂ૪૧ સપ્યૅ બવઝા અમિવાચ નતુર મેળા સાછે 
ચા ૧છનાસે વાગૂવર ઝ્વા ત્યાગી સવે હિછી બાહેત રવાવેજિ યોત યા 
સીવાય વારિને તથાંચી માવતર લાવલ્યાટટૂન ગાટ્છેસઝિ બારેત. જસત 

મા જરીતાતીઝ અગઝનૂરાલર્યઘાસે માવલ્યાઘ જહિ શવ્ડતિળે મણસ્યાણુ 

છૃસ્્ટનિળ્યાચી મેણેરવાની વટાવી. 

તારીલ ૧૦ સાહે અમદ્ટ વન ૧૮૬૨ 

સટી 
ચર્વત બાહસ્યે, 

નાય હવાન 



8હર્ પારાગણ-૬ 

(આના ઉત્તરમાં તીચે પ્રમાણે લખવામા આવ્યું.) 

સૃહેરમાન રાવખહાદુર નાયબરીવાણ સાહેબ, વડાદરા 

આપની મરાઠી યાદી નમર ૩41ત1 ૧૭-૮-૯૭ ના ઉત્તમ્મા 

સવામ સાથે વિદિત ડરવાતુ કે એન્યુકેશન કમીટીના રીપોર્ટ ભામ 

પહેવાતી કલમ ૩૪૯ મા જેતા ઉપમ ટીના કરેઘી છે તેમાતા 

2, ૪, પ, $, છ ૮, € એટલા પુમ્તકોનુ ભાષાત્તર્ મા હાયે 

થયેલુ છ તેથી તેમતા સબધમા «ે કાઈ લખવામા આવ્યું છે 

તેતો ખુનાસે। ડરવાની 2નન વેઉ* છુ 

“ આ પૈકી વેદાન્તના મ ગ'ધના જે પુસ્તકે! છે તેતા ભાષાન્તર 

કરાવવાથી જતમમૂઠને કાઈ ફાયદો થવાને! નથી .. મમાધિશતઇ 

ગોરક્ષશતક, અનુભવપ્રદીપિકા, એ વગેરે પુસ્તકો જનસમૂઠથી સમજાય 

એવા છે જ નહી આ ભાઘાન્તરો કોઈ વાચે એમ લામતું નથી 

આવા ભાષાન્તરેથી દેશી ભાષાના માહિત્યમાં વધારો થયો એમ 

અમે કહી શકતા નથી જનસમૂડતે આ પુગ્તકો કેવળ નિરૂપયોગી છે 

જે વૈદાન્તતા શોખીન કરે તે તો ચૂળ શસ્કૃત મથે! પણુ વાચી 

શકશે... વળા જ ભાષાન્તરા કેવળ સ સ્કૃતમય છે એની ભાવા 

એવી છે કે સાધાગ્ણુ કેળવણી પામેવો માયુસ પણુ સમછ એ 

નહી વળી ભાષાન્તરકારતે જે સમજાયુ" નથી અથવા અઘર્ લાગ્યુ 

છે તે તેશે છેડી દીધુ છે, જે મૂળ એમતુ એમ હોત તો કઈ 

પણુ અથ ખેસાડી શકત જે સસ્કૃંત પ્ર થાના ભાષાન્તર કર્યાં છે 

તેની અનેક પ્રતો મેળવી સ શોધન કરી ભાષાન્ત? કરેના હોય મૈવુ 

જણાતુ નથી ” આ પ્રમાણે કમીટીના અભિપ્રાય આ ભાયાત્તરે 

વિગે મમનતય છે, તે મારા નમ્ર વિચાર પ્રમાણે કેવલ અધુરી 

તપાસથી થયેલો હોય એમ મતે લાગે છે. તેતા કારણુ નીચે ગ્રમાણે - 



શાળા કમીટીને જવાબ ૩૭૩ 

જે નવ પુરતક વિષે બ પેરેપ્રા્માં લખ્યુ” છે તેમાંનાં છ 
માગ કરેલાં ભાવાન્તરા ચૈકવ માત્ર ત્રણુ વિષે કમીટીએ ઉપર પ્રમાણે 
લખ્યુ છે એટલે બાકીનાં ૪ તો તેમતે પસ'દ પડયાં છે એ સ'તોષની 

વાત છે ત્રણુ પુસ્તકે ઉપર જે ટીકા ચઈ છે તે મુખ્ય ખે પ્રકાગ્ની 
છે (૧) એ પુસ્તકતે! વિષય લોકોપકામ્ક નથી એવી દલીલ છે, ને 
(૨) તે ભાષાન્તરે। સારાં નથી એવી દલીક છે. આ ઉભયના જીદા 

જુદાં કારણુ બતાવ્યાં છે. તેતા વિષે હવે મારો ખુલામો આગળ 

ચૂક છુ 

(૧) એ ત્રણુ પુસ્તકો વેદાન્તવિષયના છે માટે નકામા છે 

એમ કમીટી કહે છે તે વારતવિક નથી. પ્રથમ તો એ ત્રણે પુરતક 
સેલે ગોરક્ષશતક, સમાધિચતક, અને અતુભવપ્રદીપિકા, વૈદાન્ત- 
[વિષયના છે એમ માન્યુ છે તે ” ખોટુ છે. આ ત્રણુ ઉપરાત 
“વગેરે” લખ્યુ છે તેમા શ્રૃતિસા*-સમુદ્રણુ અતે તર્કભાષાના 
સમાસ કરવે। ધાર્યો હોય તો તે બન્ને પણુ વેદાન્તવિષયનાં છે એમ 
માતવુ' ખડટુ' છે, આ બાગત વધારે વિવેચન કરતા પૂવે" મીરે 
કફેવુ જેઈ એ કે ભાષાન્તર કરાવવુ તે કીયા પુસ્તકેનુ' * કરાવવુ” 
એ વાત મારા અખત્યારમા જ નથી, એ પુસ્તક્રેની પમદગી મે. 
ડાઇરેકટર સાહૈમ કરે છ એટલે આવા વિષયના પુસ્તકે। તેમશે પસ"૬ 
કર્યા' ઞેમાં નને કોઈની કસુર હોય તે! તેમની છે. પર તુ હુ' એમ માતુ 
છુ 9 આવાં પુસ્તક પસ'દ કરવામા તેમણે કાંઈ ખોટુ કયું નથી 

પથમ તા એમ જ આપે ન્ેવાનુ* છે કે જે પાંચ પુગ્તકોનેો 
વિષય કમીટીને પસદ પડયે! નથી તેને વેદાન્તનાં કહીને નકામા 
ડેરાવ્યા છે. વેદાન્તના વિષયના પુસ્તક નકામાં છે તેના કારણુમાં 

કમીટી કહે છે કે તે નિસ્પયોગી છે અતે વેદાન્તના શોખીનો તો 
સસ્કૃત વાંચરો. જેટલે વેદાન્ત તેટલે! નિસૂપયોગી અને તે નિસ્પયોગી 
એવુ કમીટી ચા ઉપરથી માને છે તે મારાથી મમનનતૃ તથી, આખા 
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જગતના તતવવેત્તાઓએ જે સાનને સરવ જાતનું સિરોમણિ સ્વીકાયુ” 
છે તે કમીટીતે નિસ્પધોગી લાગે છે છેક પ્તેટા અતે પાઇથેગોરસથી 
સાડીતે તે એક પામા કેન્ટ અતે હેગન તથા ખીજી પાસા વ્યામ 

અને રાક? પષત લેખકોના પ્રમાણુ આપી એ વિષયની મહત્તા ને 
ઉપયુધ્તતા સિદ્ધ કરવાની આપ જેવા સુન્ન આગળ અપેક્ષા નથી 

વળી વેદાન્તના ગાખીને1 મૂલ સસ્કૃત વાચરે એમ ને કમીટી માતે 
છૈ તે પણુ વાસ્તવિક જણાતતુ તથી જે એવુ જ હોત તો આજ 
જે અનેક અ ગરેજ પ ડિતો વેદાન્તના બોધતે! લાભ લે છે, અતૈક 
રૃશીએ સ સ્કૃતતો અક્ષર પણુ જાણ્યા વિતા, વેદાન્તતો સિદ્ધાન્ત 

માની સુખી થયા છે, તે કદાપિ બન્યુ જ ન હોત ડુતીયાતી એક 
ઉત્તમમા ઉત્તમ [ીલસુષ્ટી સગ્કૃત ભાષાના મરણુ સાથે જ મરણુ 

પામી હોત, અતે જગતતે જે તેનાથી ઉપકાર મથે છે તે થગે તેતો 
અવકાશ આવત નહિ કિબહુના સરકૃત ભાષાના શરણું સાથે તે 
ભાષામા પાય ૬'4ર વર્ષયી સગ્રઠાઈ રહેલા આ ઉત્તમ રતતતી 
મધ દુનીયાતે આજ નવેસરથી આર ભવી પડત, અને જગતે એટલાં 
વર્ષ મિષ્પા ગુમાવ્યા ગણાત, 

તદાન્ત ઉપર્ કમીટીતે અરચિ છે તો ઠીક છે પણુ કમીીમે 
એટલીએ તપાસ કરી નથી કે આ પાચે ગ્રય #ીયા કીષા વિષમતા 
છે એમા અવુભવ-પ્રદીપિકા અતે શ્રતિસારસમુદ્ધરણુ બે જ વેદાન્તના 
શ્રથ છે તર્કભાષા ન્યાયને પ્રથ છે ગોરક્ષશતક યોગનો મથ છે, 
અને સભાધિરાતક હૈતતતત્ત્તતો મથ છે. આપ સહન જેઈ શકશે 

* આ પ્રકારે જુદા જુદા વિષયો પસદ કરી લોકોતે જુદા જુદ 
વિષયનુ સતાન આપવાને! જે યત્ન થયો છે તે અતિ ઉપયે।મી જ છે 
વેદાન્તના ઘણાક સ્તોત્રોના ભાષાન્તર કોઈ કેઈ લે[ાએ કર્યા છે, 
પણુ અખુભવપ્ર્દાપિકા જેવા ર્હેસ્યગ્ર થવું કે શાતિસારસમુલરમુ જેવા 

શહાવારવવિયારના ત્ર યનું અઘ્યાપિ ભાડાન્તર થયુ નથી, તો! તેવા 
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મે ગ્રથના ભાષાન્તરથી અવશ્ય ગૂજરાતી વાંચનાર પ્રશ્નને શ્રીમ'ત 
યમ્કારે મદ્દાલ્ઞભ કમે છે એમ છું માનુ' છુ. એ ભાષાન્તરા 

વાંચીને સ'તોષ પામેલા સ'સ્કૃતસ તેમ સંસ્કૃત ન જાણુનાર ઇતર્ 

લોકના જે વિચાર મારા નાણુવામાં આવ્યા છે તે ઉપરથી છુ 
નિથયપૂવ5ક ઢહી શકુ* છુ" કે એ ભાષાત્તરોથી ધણી અગત્યની ખોટ 

પૂરી પડી છે. એમજ તકભાયા અથવા તક પરિભાષા તામતા ન્યાયમ્'યના 

ભ્ાષાન્તરથી પણુ ખરેખરાં ખોટ પૂરી પડી છે કેમકે ન્યાય એટલે શુ” 
તે નષુવાનુ' પણુ માધન ગૂનરાતી નષણુનાર પ્રજાના હાથમાં 
અઘાપિ હતું નહિ. ગોરક્ષરાતક પણુ ચોગતુ' એક અગ જે હઠયોગ 
તેની ઘણી સારી માહિતી આપે છે અને પાત જલસૂતતુ' એક 
સામાન્ય ભાષાન્તર ગૂજરાતમાં ચાલે છે તે ઉપરાંત લશે 
ઉપયોગનો મ'થ થઈ પડેલો છે. વળી વિશેષમાં એમ છે કે આ 
ચારે ગ્ર'થા ઉપર એૈ' મારી જતે જરૂર જેટલીકટીકા યોજીને ત્ર'થના 
વિષપને સરલ કરવા પ્રયાસ કર્યો છે અને વાચનારને સમમ્ર વિષયતુ' 
શાન થઈ મય વાચતાં ઠીક પડૅ તેવા ઉપોદ્ધાત પ્રત્યેક મ્ર'થમાં 
મે* ધણી તપાસ કરી લખેલા છે. પરત્તુ તે તો કમાન] લક્ષમાં જ 
નધી, સમાધિશતક એ જ૪તતત્ત્ત જે 4જીવ તેના વિવેકતે। શ્'થ 
છે, અને જૈતતત્ત્વરાસ્ર વિયે એક પણુ ગ્ર'થ જ્યારે સર્વસામાન્ય 
નથી «યારે આ એક મ્ય ધણી આવશ્યક ખોટ પૂરી પાડે છે. * 

_આવા વિષયોનાં પુસ્તક કમીટી નાપસ'દ કરૅ છે તો ભાષાન્તરા 

જવા વિષયર્નાં કરાવવાં એ ગ્રશ્ન રહે છે. વાર્તા, કથા, નાઢક એ 
આદિનાં ભાષાન્તરો ન કરાવર્વા એમ નહિં, પણુ તેવાં પુસ્તકો તો 

* હાલમાં ઈડરના નાયબ ટીવાણ્ રા. રા. ગિરધરલાલ હીરાલાલ જે સારા 
વિદ્દાન હોઈ જેતધમ'તા અતુયાયી છે અવ જનધમ'ના કેટલોક સાશા 

પુસ્તકોના કર્તા છે તેમણે જૈન પુરતકાનાં મારા શાષાન્તરો વિષે સન્તાય 
જણાવી સમાપિશતકતું* અ'ગરેજીમાં ભાષાન્તર મારી પાસે કરાવી પોતાને 
“મેચ કપાવષ ખપ જરી જ. 



85૬ પારારાષણ--૪ 

ગૂજરાતી ભાષામાં એટલાં બધાં છે કે તેમાં ઉમેરો ફરવાની 

આવશ્યકતા નથી. જે ખરી જરૂર છે તે વિચાચ્વાનુ” આપે તેવાં 

પુસ્તડોની છે; માત્ર ગ'મત અતે વખત ગાળવાનુ' સાધત આપે 

તવાંની નથી, આમ કવાથી સદરહુ પાંચ પુસ્તકોનો વિષય બહુ સારો 
પસ'દ થયેલો છે એમ હુ માનુ છુ. 

(૨) બીજે આરોપ કમીટી એવે લાવે છે કે (૧) આ પાંચ 
ભાષાન્તશે સ'સ્કૃતમય છે, કેમકે સાધારણ કેળવણી પામેલા સમજે 

તેવાં નથી, (૨) ભાષાન્તરકારે સમનયુ' નથી તે મૂકી દીધુ' છે પણુ 
ત્રલ પણુ આપ્યુ” નથી, (૩) જુદા જુદા પાઠ મેળવી ભાવાન્તર કર્યા 

નથી. આ ત્રણે તકરાર અવામ્તવિક છે અતે યયાથ'રિયતિ ન_ 
સમજવાથી ઉપજી આવી છે એમ માર્ અધીત મત છે. 

ભાયા સકૃતમય છે :-- ગૂજરાતમાં આજકાલ ભાષા પરત્વે 
ખે મત ચાલે છે. કેટલાક કહે છે કે એવી ભાષા લખવી કે વાંચતાં 
બરાબર વિચાર મતમાં ઊતરી જાય; અને એક પણુ અન્ણ્યો રાબ્દ 
તેમાં આવે નહિ, કેટલાક કહે છે કે રાબ્દ ગમે તેવા આવે પણુ 
વિચાર ઉચ્ચ પકારના આવવા નેઈએ અને તે યોગ્ય રીતે દશોવવા 
જેઈએ. આ ઉભયે મતમાં થોડુ' થોડુ' મત્ય છે, પણુ મહાખેદની 
વાત છે કે આવા આંતિ ગભીર પ્રશ્ન વિષે કમીટીએ કરે! વિચાર 
કયો નથી, માત્ર પોતાતે જે ન સમજાય એવું લાગ્યુ' તેને, પ્રથમતે 
જે મત મે કલો તે સ્વીકારી રસકતમય ઠરાવવામાં જ સ'તોધ 

માન્યો છે. # 

પ્રથમ મત છે તે ઘણે ભાગે અમાન્ય છે, કેમકે એમાં દરેક 
વાચક પોતાના સાતતે લખનારતા સાતતું ધોરણુ બનાવવા ઇચ્છે છે. 
એ વાતને ને પ્રમાણુ રાખીએ તો લેખકોએ લખવુ” અતે વાંચતારે 

વાંચવુ* તે વખત ગાળવા કરતાં બીન્ત કાઈ ઉપયોગતુ' રહે નહિ. 
“સાધારણુ કેળવણીવાળા સમછી શકે” તે સ'સ્કૃતમય નહિ એમ 



ક્વાળા કમીટીને જવાબ ય # ૩૭૭ 

ફમીટી માનતી હોય એવુ લાગે છે, પણુ સાધારણુ ડેળવણીડાળા 
એટલે કાણુ? (૧) છઠ્ઠા ધોરસુમાં પામ થયેલો છોકરો તે પણુ 
સાધારણુ કેળવણીવાળા ફહેવાય, તેમ (૨) પરીક્ષા જેટલુ સ'સ્ૂૃત 
ગોખી છેક બી, એ. થયે! હોય તે પણુ ભાષાસાન પરત્વે તો સાધારણુ 
3ળવણીવાળા કહેવાય; “ સાધારણુ કેળવણી” એ એવા અનિશિત 
શખ્દ્દો છે ક તેમા (3૩) થોડુ” સ સ્કૃત ન્નણી, વેદાન્તાદિ વિષય વાંચી, 
થોડુ' અગ્રેછ પણુ વાંચતો હોય, તેવા માણુસતે! પણુ સમાસ થાય. 
છું નિશ્રયપૂર્જ્ક માનું છુ કે આ ત્રણે વર્મના લેક જીદા જીદા 
પ્રકાચ્તા મ 'થો સમજી શકે, પણુ બધાએ મ્ર'થો એ ત્રણે વગના 
સવે' સમજી રકે એમ ન જ બને. સારૂં લખાયુ તે કહેવાય કે જે 

વાંચવાથી વાંચનારને વિચાર કરવાનુ' મળે. પણુ આ ધોરણુ પ્રમાણે 
ભાષા લખતાં તે। વાંચનારનુ' વિચાર કરવાનુ નરે કામ તે પણુ 
લખનારે કરી આપવુ' એમ થવા “ય છે, માટે આ ધોરણને 
શિષ્ઠ લેખકે! માન્ય કરતા નથી. 

ખીજુ* જે પોરણુ તે કોઈ અમુક વાચકના વિચારતે આધીન 
નથી પણુ જે સત્યવિચાર દર્શાવવાનો હોય તે પૂણ*પણે અતે ઉચ્ચ 
પ્રકારે દશીવાય એ જ તેનુ” નિયામક છે. આ ધોરણુને અતુસરવાથી 
સારા [વિચારે ભાષાદ્દારા પ્રકટ કરી શકાય છે, અને ભાષાની 

અડચણુને લીધે કોઈ વિચારને મારી નાખવો પડતે! નયી, કે 

સત્યનુ" રૂપાન્તર કગ્વુ પડતુ* નથી. આમ હોવાથી આ ધોરણુતે 
શિજ્ લોક અનુસરૅ છે. વિચારતી પૂષ્યુતા અને ઉચ્ચતા ઉપર લક્ષ 
હવાથી જે જે વિષયતો વિચા? હોય તે વિષયતે અનુકૂલ ભાષા આ 
ધ્રોગ્ણે લખતાં વાપરવી પડે છે; અને વૈદાન્ત યોગ ન્યાય આદિ 
વિષયના થ્થો।મા તે! પારિભાષિક રાખ્દો વાપર્યા વિના વિષય 
ચર્ચાય જ નહિ. તેથી ઉપર ઉપરથી ન્ેનારને, અને વિશેષે કરી 
નિર્માય વિચારેતે સરલ ભાષામાં દર્શાવવાના ધોરણુને સમાન્ય કરનારને, 
આવી ભાષા સ'સૃતમય લાગે એ સ્વાભાવિક છે. ર 
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આ ઉભયે પોરષુતો માર્ લઈને મે' મારાં ભાષાન્તરોની 

ભાષા યોજેલી છે. “ માધારણુ કેળવણીવાળા ” સમજે એ ઘોરણુથી 

વિચાર્તે મારી નાખવા પડે છે તેમ ન કરતા, જયાં બની શકે ત્યા 

સરલ શખ્દો વાપર્યા છે, અતે બીજા ધોરણ પ્રમાણે વિચારતી 

પૂર્ણતા અને ઉચ્ચતા સાધવામાં આવશ્યક પરિભાષિક ન હોય તેવા 

શખ્દો વાપરવામાં “ણી જેને સસ્કૃત શખ્દો ભાયા ફક્ત 

બનાવવાના હેતુષી, વાપર્યા નથી. વળી પરિભાષિક શખ્દો માટે પણ્ 

સત્ર ટોપ આપી છુટનોટમાં ખુલાસો કરેલે છે. આવા ખુલાસા 

મે” મારી નતતે કરેલા તે ઉપગંત મે. ડાયરેકટર સાહેખે જાતે 

ત્રથાને છપાતા પહેલા વાચી કેટલાક ખુલાસા ટનોટ્માં ઉમેરાવ્યા 

છે. છતાં કમિટીને ભાષા સ'રકૃતમય લાગે છે એ આશ્ચર્ય જે3ુ છે. 

ન્યાય વેદાન્ત કે યોગના મ્'થતે એક વાતરૂપે કે કથારૂપે વાચવા 

ઇચ્છનારતે તેમાના વિચાર ન સમનતય એ ખુલ્લુ જ છે, અ 

વાંચનારે પોતાની વિયાર કરવાની અશક્તિતો દોષ ભાષાને માથે 

ચઢાવવો એ મારા વિચાર પ્રમાણે લેખકતે અન્યાય કર્યા બરામર 

છે. હુ ધારતો નથી 'કે વિચાર્યા વગર, કે વાચતાની સાથે સમજાય 

તેવી રીતે જ આ વિષયોને કેઈ પણુ લખી શકે. 

સમજાયું નથી અથવા અશુદ્દ લાગેલુ તે છેડી દીધું' છરે, 

તથા ધણી પ્રતો મેળવી પાઠ શે।ધ્યા નથી, આ પણુ ભરાષાન્તરે 

ઉપર એક આક્ષેપ છે. મને જે મથે! ભાષાન્તર માટે સોપવામાં 

ગમાવ્યા હતા તે એવા અશુદ્દ લખેલા હતા કે ઘણે ઠેકાણે અર્થ 

પૃષુ કરવો અશકય થઈ પડતે।. પરતુ મારાથી ભતે તેટલે ત્રયત 

કરી છુ તે તે અશુદ્ધ સ્થાતોતે સુધારીને ભાષાન્તર કરતો, જે વાત 

તે તે મૂલ મ્રચને ભાષાન્તર સાથે મેળવી જેવાથી કોઈ પણુ વિદ્ાતતે 

સહજે સમંન્નરે. આવો અતિ અશુદ્દ રીતે પાટણુમાં રા. નારામષ 

ભારતી મારફત લખાયલા શ્રથૉમાં બહુ અરુદ્દતાને લીધે જાઈ ભામ 
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ન સમજાય તે! તે મૂકી રેવાર્માં આવે એ સ્વાભાવિક છે. પણુ તેવે 
તેવે ર્યાતે પણુ કેવો ભાવાથ' હોવો જેઈએ તે આપવાતે! મે યત્ત 
ક્ષો છે. જુદી જુદી પ્રતિઓ મેળવી પાઠ શોધવા એવે! હુકમ આ 
કૅમીટીતે! રીપોર્ટ યતા પેહેલાં મતે કદાપિ થયે! નથી, પરતુ મે* 
તેમ કયુ" છે કે નહિ એની કમીટીને ખાતરી શી રીતે થઈ તે હુ 
સમજી શકતે નથી. પાઠ મે* શોધ્યા હોવા જ જેઇએ કેમ કે તેમ 

ન હોય તો અતિ અશુદ્ એવા જે ગથ મને વડોદરામાંથી મળતા 
હતા તૅતુ' એમતે એમ ભાષાન્તર કરૂ" તો તે કેવલ નકામુ'જ થાય. 
શ્રૃતિસારસમુટ્રણુનો જે લેખી થ'ય મને વડેદરેથી મળ્યે હતો 
તે એવો અશુદ્દ હતો કે ત્રયુ ચાર પ્રતિ મેળવી ત્યારે જ ભાષાન્તર 
થયુ* હતુ'. પર”તુ આવી રીતે મે જે પ્રયાસ કર્યો હોય તેતુ' ફલ 
ભાષાન્તરમાં શી રીતે દર્શાવો ચ્કાય તે હ' સમછ શકતો નથી. ન્તે 
મૂલ સ'સ્કૃત ગ્ર'થો છપાવવાના હોય તો તો પાઠાન્તરો દેશોવી શકાય 
પણુ ભાષાન્તરમાં તો મતે જે ઉચિત પાઠ લાગ્યો તેતુ' મે* ભાષા- 

ન્તર કયુ” છે, આ રીતે જતાં આપને જષ0ારો કે મ'શોધત વિષે 
કમીટી લખે છે તે કેવલ અયોગ્ય અને વગર્ તપાસથી લખેલુ છે 
અને જે એક અથવા બે ઠેકાણુ મારે એકાદ પ'ક્તિ મૂક દેવી પડી 
હરો તે સ્થાતે વડોદરેથી મળેવા મ'યતી અપૂષુતા કે અશુદ્દા જ 
કારણુ છે. જે ભાયાન્તરમાં આ ખોટ જણાઈ ફેય તેમાં પણુ, 
સે, ડાયરેકટર સાહેબ ભાષાન્તરા વાંચીને પછી પ્રેસમાં મે!કલત્તા, 
એટલે મતે તેમણે મૂલ દાખલ કરવા હુકમ કર્યો હોત તો યધા- 
રુચિ સહજમાં ચઈ આવત 

આપની ખાતરી માટે, આ સાથે, મામ અતેક મ્ર'થો ઉપર 
વિદ્દગ'ના જે અભિપ્રાયો! છે તે આપતે જેવા મોકલું છુ' કે 
તેમાંથી મારં ખીશ્ન' ભાયાન્તરો વિસે વિઠ્દાનેતતા .અભિધાય નઈ 
આપ સમજી શકશો કે કમીટીએ કોઈ પણુ ધેરણુ વિનતા કે તપાસ 

4 
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વિના સારા લેખમાં દોષ ઉપજાવી કાઢયાં છે એમ આપતી 
ખાતરી ચાય. 

ગએક ૬૨ જેતા કમીટીએ પૂરી તપાસ વિતા આ લખાણું કયું 
હય એમ મને ભાસે છે અને આપે મતે આટલા ખુલાસા ઢરવાની 

તક આપી તે મા? હુ અત કરણુપૃવક આપતે। આભાગ માતુ છુ. 

નડીયાદ, તા. આગમ્ટ ૧૮૬૩ 

મશિલાલ નભુભાઈ દ્રિવેદી 



સ'દર્ભાસૂચિ 
? 

ગુજરાતી 

અમર આશા કવિ ગૌરીરકર ગે1વિદછી મરેતા 
અર્વાચીન કવિતા સુ'દરમ્ 
અર્વાચીન કાવ્મસાહિત્યનાં વડેશદ રા. વિ. પાઠેક 
અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર*ત, 

ખ'ડ ૧-૨ 

અર્વાચીન ચિ'તનાત્મક ગદ્ય 
આચાય* ધુવ સ્મારક ગ્રય 
આપણુ વિવેચનસાહિત્ય 
આપશ ધમ* 
આલોચના 
ઈતિહાસની કેડી 
ઈશ્વરપ્રાથ્નામાળા 
ઉત્તમકપોળ કરસનદાસ * મૂળજીતું 

ચરિત 

ઉત્તર નમ*દ ચરિત્ર 
ઉત્તરરામચરિત 
કૃત્તરગમચરિત 
ઉપનિષદ વિચારષયા 
કલ્લાપી 
કલાપીના ૧૪૪ પત્રો 

કલાપીની પત્રધારા 

કવિતા અતે સાહિત્ય, વા. ૧-૨-૩ 
કવિ ગ્રેમાત'દની સ“દેગ્ધ ફતિઓ 

હીરાલાલ ત્રિ. પારેખ 

વિષ્ણપ્રસાદ ર૨. ત્રિવેદી 
ગુજરાત વિધાસલ્ા, અમદાવાદ 
હીરા ક. મહેતા 
આન"દશ'કર્ આ, ધ્રુવ 
શા. વિ. પાદક 
ભોગીલાલ જ. સાંડૅસરા 
ભોળાનાય સારાભાઈ 
મહીપતમમ રૂ. નીલક ઠં 

“ ગુજરાતી ” પ્રેસ, મુ'બઈ 
(અતુ.) ઉમાશ*કર ન્નેષી 
(અતુ.) પદ્માવતી દેસાઈ 
નમ'દાશ કર દે. મહેતા 
નવલરામ જ. ત્રિવેદી 
(સ) મુનિકમાર મ, ભટ્ટ 
કલાપી 

ર્મણુજશાઈ મ. નીલકઠ 
પ્રસન્ન ન. વકીલ 
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કવીશ્વર દ્લપતગમ, પાડ ૧-૨ 

કાવ્યતી શક્તિ 
કાવ્યમાધુષ' 

કાંતમાળા 

જટલાંક વિવેચતે 
ફલાંત કવિ 
ફૂલ્ાંત કવિ કે કલાન્ત કવિ? 
ગ'ધાક્ષત 

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સે!સાયટીને 
ઈતિફાસ, વિભાગ ૧-૨-૩ 

ચુજરાતી ત્ર'થકાર સ'મેલન 
વ્યાખ્યાતમાળા (૧૯૫૧) 

ચુજશતી સાકિત્યતા માગસૂચક 
સ્ત'ભો 

ગુજરાતી સાહિયના વધુ માગ- 
સૂચક સ્ત'ભો 

ગુજરાતી યાહિત્યની રૂપરેખા 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 
પહેતા, પાંચમાં અને ચૌદમા 

સ'મેલનના અહેવાલે 

શ"થ અને મ્'થકાર પુ. ૬ 
દિગદશન ન 
ડુર્ગારામચર્તિ 
સમ અતે સમાજ, પુ. ૧-૨ 
ઘમ'વિચાર 
નમષકવિતા 
નમમવ (સરકારી) 

ન્હાનાલાલ ૬, કવિ 
રા. વિ. પાઠક 
(સ'.) હિ'મતલાલ ગ. અ'જશિયા 
કાંત-સમારક-સમિતિ 
નવલગમમ જ, ત્રિવેદી 

(સ'.) ઉમાશ'કર નેષી 
જહાંગીર એ, સજાના 
અન'તરાય મ. રાવળ 

દીરાધાલ ત્રિ, પારેખ 

પ્રાચ્ય વિદ્યા મ'દિર, વડોદરા 

કૃષ્ણુલાલ મે, ઝવેરી 
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વિજયરાય ક, વૈદ્વ 
ગુજરાતી સાહિત્ય 

સુ'બઈ 

પરિષિઇ 

ગુજરાત વિઘાસભા, અમદાવાદ 
આન'દશ'કર્ બાર કુવ 

સહીપતરામ ર્. નીલક& 

રમણુશાઈ મ. નીલક'ઠ 

નમદ 

રી 
2 



ન્્ડ્-------------------- 

નમદ? અર્વાચીન ગઘપવને 
આવ પ્રણેતા 

નવલમ્ર'થાવલિ (તાર્ણુ) 
નિકષરેખા દ 
નીતિનાં કાવ્ય 
પરિશીલન 
પ'ચીકરણુ 

ધમાણુશાઅપ્રવેશિકા 
ફાબ*સ જીવન ચરિત્ર 
ભ#'ભદ 

ભોળાનાથ સારાભાઈતું' જવતચરિત્ર 
મણિલાલના ત્રણુ લેખા 
સજિલાલના વિચારધારા 
મધ્યકાળને। સાહિત્યપ્રવાહ 
મ. ન. દિ. તુ' જીવનચરિત્ર 

મતોમુકુગ્, મ્'. ૧-૨ 
મારી હષ્કત 

વસ'ત રનત મહોત્સવ સ્મારકમ્ર'ય 

વાવિ*ક વ્યાખ્યાને! 
વિચારસાગર 

વિધ્વાવિસ્તાર વ્યાપ્યાનમાળા 
વિવધ વ્યાપ્યાતે, મ, ૨, વિ. ૧ 
વિવેચનઝુમુર 
વિવેચના 

શતાખ્દી વ્યાપ્યાતેો 

રા, વિ. પાઠક 

(સ".) નરહરિ. દા. પરીખ 
વિશ્વનાથ મ. ભટ્ટ 
(સ) મોહનદાસ કડ, ગાંધી 
વિષ્ણુપ્રસાદ ૨. ત્રિવેદી 

સરતુ” સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, 
અમદાવાદ 
૨1. વિ. પાઠક 
ભત સુખગમ સુ. ત્રિપાઠી 
રમણુભાઈ મ. તીલક'ઠ 
કૃષ્ણુરાવ ભોળાનાથ 
(ગ'.) ધીરુભાઈ પ્રે. ઠાકર 

(સ.) .# 
સાહિત્ય સ'સદ, મુ'બઈ 
અ'બાલાલ બા. પુરાણી 
નરસિહ્માવ ભો. દીવેટિયા 
નમદ 

“વસ'ત' ઓફિસ, અમદાવાદ 
ગુ. વિ. સભા, અમદાવાદ 
નિશ્રલદાસજી 
(અતુ.) મતઃસુખરામ સૂ. તિપાડી 
ગુ. વિ. સભા, અમદાવાદ 
ખૂળવ તરાય ક. ઢાકેઃ 

વિશ્વનાથ મ. ભટ્ટ 
વિષ્ણુપ્રસાદ ૨. ત્રિવેદી 
ગુ. વિ..સભા; અમદાવાદ 



૩૮૪ 

શાઈરી 

ચાક્ત મ'મદાય 

પ્રીમદ્ભગવદ્ગીતારહસ્ય 

સત્યના પ્રયોગો 

સમાજસુધારાનુ રેખાદશ*ન 

સમળી કાંતિ 
સહુન્નન'દ સ્વામી 

સ'રકૃત ઠડ્યાશ્રમ મહાકાવ્યમાં 

મખ્યકાલીત ચુજરાતનતી સામા- 

જિ રિચથિતિ 
સાદીનુ* સાહિત્ય 
સાહિત્મવિચાર 
સાહિત્યવિમશષ . 
માહિત્યવિહાર 
સાહિત્યસમીક્ષા 
સિહ્ધાંતસારનુ* અવક્ષેકકન 
સ્મર્યુમુકુર 

હિ'દ તત્ત્વજ્ઞાન] ઇતિહાસ 

( પૂર્વાધ* અને ઉત્તરાધ ) 

“ ઝાર' રાંદેરી 
નમદદાશ'ક? ટે મહેતા 
ખા ગ. ટિળક 
(અનુ.) ઉત્તમલાલ કે ત્રિવેદી 
મોહનદાસ કે, ગાધી 

નવલરામ જ. ત્રિવેદી 
કિશારવાવ ધ. મરારૂવાળા _ 

79 # 
રામવાલ ચુ, મેદદી 

ડાયાભાઈ પી. દેરાસરી 
આનદશ'કર્ બા, ધૂવ 

શ, વિ. પાઠક 
અન'તર્ાય મ. રાવશ 

વિશ્વવાય મ. ભદ 

“ ફાંત” 
નગ્સિહરાવ ભે!. દીવેટિયા 

નમ્ષ્દાશકર દે મેતા 

ઉપરાત, પરિશિષ્--૧ માં મૂકેવી મણિલાલની (* ચિણવાળી 
છ તે સિવાયની) કૃતિએ।. 

“સુદ્શાષન ?, “ પ્રિય વદા ', “ જ્ઞાનસુધા ', “વસત ', “કૌયુદી' 
(વૈમાસિક અને ચાસિક), “ખુદ્દિપ્રકાશ' (તૈમાસિક અતે 

માસિક), “સાહિત્ય”, “સમાક્ષોચક', 'નવચેતત', “મિ મતે 
નતર્યના?, “ સમ્કૂતિ', “ ગુજરાતી ', “પ્રન્નબ'ધુ' 
કાઇલે।. 

વગેરે પતાવી 



૩૮૫ 
"ન્ન્્ન્ન્ગ્:------- 

હ્ય 

આવ્યષમેન્્ગીકન રી રાથવિઝાવ શઞાર્યા ઔર તાલ્ટર 

રી સાત્તારાતઝી 

શયાતવ્ચરિઉ રેવેન્દ્નાય સુલોવાપ્યાય 

સારતીય ર્સન થસરેત ઝવાષ્યાય 
શત્ ય્ચાનર પ્રજ્ાશ શામી વત્યાનજ 

ન્નસાઢી 

પેરી ઘ્રમોધ કે થા મ. ટિજજ 
જ્ાપનાવમાઞાચા ફજાય ટ્ારજાનાષ મો. વેચ 

ઝે લંશ્જત 

3સ્ણાતચરતત્ મવમૂસિ 

સ્યાનજોશ : (શ) મીનાચાર્ય તળરી#ર 

સદ્ાવીત્વર્તિમ્ મવમૂલિ 

સાળતીમાધવમ્ ક? 

અગ્રેજ 

3 0થ-ઉણોદ્ડક &તૈરત્ાદદકો3₹૧00, &1010વેં& 

800870૫ ર 16 311010 1... 7. તેક 

ડળ 

10109010891 ૦ 1દેહાઇ- ૩00૦૬ ંતડપંઝટ્ક તળે 

1૦0 ઈ9110 &. 3801010 

ઘાવ શિદ8103, ₹૦ક. 1 થવ 2 

શપ૦૦તૈ૦, 1ર્ા1છાંબા હપતે (છવૅ.) 0. ૪. €॥11%ાંક 

1ર૦થ1ઝ 
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ઉપ]ંકા&ાં& ક0વેૅ 113 

11160174 ઇળ1"૦ 

1. 34 પાં 

3101» બટા શ ડિવિધન 3 ૩૪૦૧ 1401801000 

€&10 14 1પ 
13131017 ૦? 1પવૉંદળ 

12111030117, 9015. 1, 11 

1મિતોંકઠ 13110300137 

₹૦ક 4, 31 

૭1813%-7 088 

13 61314 

83. રિદિતેળો: પંડ 8પ 

૪1૪હાંદ%8પવે 

પઉંછુ€01૦0૬10 1100710070 19. 13. 1૪078014 

1918975 800 38178103 

૫13૦1૬૫૪ 0 1810 110. 

1ૅદરરાવેક્ડ 9108 તંડફક 100581 

-20₹501081 1તઉલ્ત1300 00 
ઝડદાંલાંકણા 

ઝિપાંણ1રલ્ક 1107₹%"૪ 

ઉપપાબંણાળ 

શપતે।૦૩ 17 0032૫21 

411674૦ 

ડણતાં૦૩ 30 135103 

301]-000358છ૦ 
1110 પતીંઝતેપ 1103૪ ૦1 1.110 

1010 ૪ટતથળઇદ-58૫૭ 

116 3₹01વ'ક 28011411101 

૦1 1રિ્ાછા1૦0ફ, 90. 1 
2800383 

શવ.) ૦૦૪&તૈત્રક 9. 
1)૯8ઢાં 

૫7. 1ર. 11099 

4. &061:0[*001016 

3]- 8. 380]૧08. 

ક. છિ. 19૦16 

10583813180. 

3. 1દિઠતૅઇકાઃ ડો થઇ 

(8તૈ.) €૦૦%7ઉ 6. 54. 
8007 

૧૦0 ઉળટ7 13811053 

7.90 5.803 



શખ્ટસચિ 

વ્યક્તિઓ કૃતિઓ અને મહત્ત્વની સસ્યાઓનો સિહત 
જટલાક અગત્યના શબ્દો અહી લીધા છે. વ્યક્તિના નામતે। આવાક્ષર 

જદો ક્ષ છે અને કૃતિનું નામ અવતરણુ ચિદ્મા મૂડેલુ' છે. ] 

અખો ૩૦૦ 

અધિકાર્ક્રેમ ૭૦, ૭1૧, ૧૫, 
૮૪, ૧૧૫, ૧1૪, ૧૨૦, ૧૫૬ 

અધ્યારોપાપ4ાદ ૫૮ 

અનુબ'ધચતુણ્મ ૨૫૬ 
₹ અતુભવપ્રદીપિકા! ૨૮૪ 
*અતુભવિકા' ૨૫૨, ૨૫૯ 
“ અતેકાંતવાદપ્રવેરા' ૨૮૩ 

અપ્પ્ય દીક્ષિત ૫૪ 
અભયતિલક ર૭ 
અમૃત કેશવ નાયક ટર૦ 

અરદેશર કેવાલ ૧૩ 

₹ અલમદાર કાવ્ય? ર૮૩ 

અવસ્તા ૮૧ 
“ અષ્ટાધ્યાયી' રછક 

અસમસતિવાદ ૧૨૦-૧૨૧ 
“અખડચરિત્ર' ૨૮૩ 
* આત્મચરિત્ર' ૨૩૩, ૨૭૬-૨૩૮ 

૩૩૧ 

* આત્મનિમન્જન' ૩૦૯, ૩૧૦, 
૩5) ૨૧૫૬૬) ૩ર ૩ 

આત્માતદ માધુ 2૧૮ 
ગ્માપદત્ત્મારામ પાંડુર“ગ, ડે], ૨૩ 
આન' ગિરિ ૬૮ 
આનદશ*કર ૫૦, ૫૧, હ૩, 

૧૩૭, ૧૪૬-૧૫૧, ૧૬૬, 

૧૭૩, ૧૭૭, ૧૭૮, ૧૮૬, 
૧૯૪, ૨૧૩, ૨૧૫, ર૩૮, 
૨૩૯, ૨૬૨, ર૯૩, ૨૯૪, 
રદલ, ૩૦૮, ૩૩૧ 

“આપણો ધ્મ' ૫૧, ૧૪૭ 
આરતે!હડ, એડ્વિત, ૫૫૨ 
આય'સમાજ ૧૨, ૩૪-૪૦, ૪૨, 

જ૩, ૮૬ 

૬ચ્કારામ સૂ. દેમાઇ ૨૫૯, ૩૦૧ 

' છુતિઠાસમાલા' ર૫૯ 
છમસન ૨૪૦, ૨૯૦, ૨૯૧ 

ઇસુ ખ્રિસ્ત ૧૦૦, ૧૨૨ 
“છું ડિયન આપીનીઅન' ૩૨૦ 
*ઈદ્રજિતવધ' ૨૫૮ 
ઈશ્વરચ' વિદ્યાસાગર ર૬ 
*જ્રશ્રિરપ્રાર્યનામાળ[' ઢ૦, ૨૨. 



૩૮૮ 

ઉચ્ચીકગ્યુ (1ત0811281108 ) 

૨૫૧, ૨૫૨ 
ઉત્તમલ્ાલ કૈ. ત્રિવેદી ૨૯૪ 

“ઉતરરામથર્તિ' ૧૯૫, ૨૦૨, 
૨૪૭૫, ર૭૭, ૨૭૮, ૩૧૨ 

છુપનિષદ ૫૪, ૬૯, ૭૦, ૮૧, 
૮૨, ૮3, ૯૨, ૧૦૧, ૧૧૮, 
૧૨૦, ૧૨૧ 

ઉપાધિ (શખ્છે 2૮ 
ઉપેન્દ્રાચાય* ૪૧ 
ઉમાશકર્ ન્તેષી ૨૭૮ 

શમેની બિસાન્ટ ૪૦ 
એન્દ્રસ લાઇબ્રેરી ૨૦, પ૪ 

ગેશિસ્ટાટલ ૨૪૫, ૨૮૬ 
એલ્ફિન્સ્ટન પન્સિઝિફ્યૂગ ૮, ૨૦ 
એલ્થિન્સ્ટત કૉક્ેજ ૮ 

“ઝએખાહરણુ' ૨૫૮ 

સમાઝા, ગૌરીશકમ ઉ ર૫૫ 
આઅફે, ડો ૨૮૦ 
એરીએન્ટવ કોગ્રેસ (વિયેતા) ૪૬ 
એરીએન્ટલ કોંગેસ (રટોકફોમ) ૯૩ 

અઆંલ્દાથ, કર્નલ ૩૯, ૧૧૩ 

ઔચિત્ય ૨૫૬ 
ડણિયા ૪૨ 
*કરણુઘેલો ' ર૫૪, ૨૯૦, ૩૦૧ 
ડન્સનદાસ મૂછ ૨૧-૨૪, ર૯, 

૧૫૪, ૧૩૧, ૩૦૧ 

કમયોગ ૬૪, ૬૫, $૮, ૧૮૬ 
કલાપી ૧૯૨, ૨૯૪ 

કલ્કિ ૯૧ 
કલ્પના અને પતિભા ૨૪૭ 

કવિકલ્પિત ન્યાય ૨૫૬ 
કવિત્વમય ભાવાભાસ 2૬૧, ૨૬૨ 

ડાથવટે આગાજ વિષ્ણુ ૨૬૩ 

* કાદબરી' ૩૦૨ 

કાબરાછ ૨૯૧ 
કામદાર કેશવલાલ હિ.) પ્રો! ૨૪ 

કારલાઈલ ૨૫૫ 

“ કાલિકાચાયસરિકથા' ૨૮૩ 

કાલેલકર દ. બા ૨૩૮, ૨૩૮ 

કાવ્ય અતે સગીત ૨૪૮, ૨૪૬ 

૬ કાબ્યમાધુય*' ૩૨૦ 

કાટાવાળા ઠરગોવિદદામ 6 

૨૬૫, ૩૦૧ 

ફત ૭૮, €2, «૯, ૧૦૧-૧૦4 

૨૧૩, ૨૧૪,૨૯૪, ૩૦૩3, 23% 

“કાતા' ૪૬, ૧૯૫-૨૦૨, ૦૪ 

૨૦૬, ૨૦, ૩૧૦, ૩૧૨, 

૩રછ 

કૌંતિવિજયજી, સુનિષ્રી ર૭૩ 

કિસોરલાલ મથર્વાળા પ્રય 

૨૩૮, ૨૩૯ 

«છીતિદીમુદી' ૨૮૩ 

*મુમામ્પાનચરિત્ર ' ૨૮૩ 



કુરાન' ૧૧૮ 

*કુલીન કાંતા' ૨૨૪, ૨૦૫ 
*ડુસુમમાળા' રપર્, ૨્રૃ૦ 
કૃષ્ણુરાવ ભોળાનાથ ર૮ 
કૃષ્ણુલાલ મે।, ઝવેરી, દી બ., 

૮, ૩૨૧ 

જેટલો ૧૫૨ 

કેન્ટ પ૦, છર, ૯, ૯૪ 

કેબાલા ૮૪ 

કેશવચ'4 મેન ૨૬ 
કેશવલાલ હ ધ્રુવ ૩૦૩ 

કૌશિકરામ વિ. મહેતા ૨૫૫ 
“કાંતિ' પ, ૬ 
“કૂલાંત કવિ ૨૫૯ 
મદુલાલજ, પ'ડિત ૪ઢ 
ગાયકવાડ સયાજીરાવ ર૭૩, ર્છડ 

ગાંધાજી ૨૩૪, ૨2૫, ર૩૭- 
ર૩૯, ૩૨૦ 

'ગીતા' ૬૪, 1૬૫, ૬૭-૪૦, 

૧૧૮, ૨છ૪ 

શીરધરલાલ ૩૦૧ 
ગુજરાત વિં્રાસસા ૨૧, રર, 

જ્મ ૩૧૨ 

ગુજરાત શાળાપત્ર ,” ર૧ 

“ગુન્ટરાતી ' (પત્ર) ૧૫૫ 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, પહેલી 
૩૩૦ 

૩૮૯ 

ચુજરાતી સોશિયલ યુહનિયન ૪૬, 
૧૫૬ 

“ગુલાબસિ'હ' 

૨૭૪, ૩૦૫ 
શુપ્તવિવ્વા (૦૨૦1૬ ૩૦1૯7૦૦) 

૩૯, ૧૦૭, ૧૧મ, ૨૧૬, 

૨૨૬, ૨૨૯, ૨૩૦ 
“ઝૂજરાતના બછાઉમણે!' ૧૭૪, ૫૪૫ 

ગોાકુલજ ઝાલા, સુઝ ૫૬ 

ગારક્ષ ૨૧૮ 

સાવધ્નરામ ત્રિપાઠી ૩, ૪૩, 
૭૭, ૧૪૩-૧૪૫, ૧૫૦, ૨૦૪ 
૨૦૫, ૨૩૮, ૨૩૯, ૨૯૪- 
૩૦૦, ૩ન્ટ, ઢ૦્પ 

શૌડપાદ પઢ 
ગોરીથ"કર ગોવિ'દછ મહેતા ૭૧૮ 

મ્ર'થવિવેચનના સિદ્ધાંતા ૨૫૬, 
કેપણછ 

“ કવર્તિત્ડડ્રિસ્વરૂપ' ૨૮૩ 
“ચતુઃયૂકી”' ૨૦૪. ર૪૧ 
ચરસ્ત્રિ રપપ 
* સ'દરાજને! રાસ ' ૨૮૩ 
“થપ્રલચસ્ત્રિ' ૨૮૩ 
ભશ'કર પડયા ૨૧૪ 
“ ચારિત્ર' ર૭૪ 
* ચિત્રસેનચસ્ત્રિ' ૨૮૩ 
ચીંપનતડકાલ દલાલ રછ૩ 

૨૧૫ _ ૨૩૩, 



૩8૦ 

*ચેતનશાસ્ર' ૩૮૪, ૨૮૫ 
જીગનનતાલ હ પડયા ૨૧૪ 

“છે[્ટમફાવ્ય' ૨૫૯ 

છોઈટાનગાત જીવતવાત માસ્તર ૪1, 
૨૩૨ 

જછીટાવાત નગ્ભેરામ ભ્રટ્ટ ગપછ 
ગદ્ય? મ 

જજ ૧૧૪ 

જટાશક? એઝા ૨૧૪ 
“જટિલ' ૨૫૮ 
જદુનાથછ મહારાજ ૨૩, ૨૪ 
જયરશ'કર (સુદરી) ૩૧૩-૨૧૫, 

જ્ટર્ 

જૈકસ એન પી ૧૭૬ 
જેઠાલાલ દુ. નાયક ૨૧૪ 
જેન્કીન્સ, રતવ ૪ ૮૦ 
જેનદશત ૧૨૪ 
શાનપ્રયાન્ક મડળી ૨૦ 
સઞાનપ્રસારક મડળી ૨૬૨ 
: જ્ઞાતસુધા? ૩૦, ૧૧૬, ૧૧૪, 

૧૩૦, ૧૩૧, ૧૩૬, ૧૭૩ 
જીવેરીલાવ ઉ યાત્તિક ૨૦૫ 
ઝાસીતી ગણી ૫ 

જીતો ૮૫ 
“ઝેતોની' ૨૧૫-૨૧૮, ૨૨૫- 

રર 
દિન્ડોલ ૯૨, ૧૦૮ 

ટિળક, લોકમાન્ય ૬૯, ૧૧ 
૧૨૪, ૧૮૭, ૧૯૧, ૧૯૪ 

ટેમ્પલ ૨૮૨ 
રોડ, કર્નલ જેમ્સ 2૬૩ 
ડચ (પ્રનન) ૪ 

રાર્વિન દર, ૨૦૬ 
*ડાડિયો' ૦૪, ૨૯૧ ર૯૪ 
જરુવિડ હે? ૭ 
હપ્કાર, પ્રે બળવ તરાય ૨૩; 

૨૭૯, ૨૪૧, ૨૪૪, ૨૯૬ 
૩૦૦, ૩૦૪, ૩૦૮; 33૫ 

હેરો (મહારાણી વિક્ઝારિમાતે) 
તક્ષરિગા ૩૭ 
તત્ત્તદછ્િ, ભારતીય ૫૦, ૫ 

અને પાશ્ચાત્ય 
તત્ત્વખે[ધિતી મભા ૨૬ 
તત્ત્શવોધક સભા ર 
તનસુખરામ ત્રિપાઠી ૨૭૫ 
તત્રવિદા ૯૨, ૧૦૮, ૧૧૦, ૧૪: 
તાએ -ધર્મ ૮૫ 
તાત્યા ટોપે પ 
તાદશતા (રિકર્ટા1કાા૦ 81916, 

૨૫૧, ૨૫૨ 
તાર "ળી કતિ ૨૭૧ 

ત્ ડુ 
ન જ ૬૪ 

ક્ર 



ગટ 

* ત્રિષણિશલાકાપુરુષચરર્ત્ર ” ૨૮૩ 
થિયોસો।ફિકલ સોસાયટી ૧૨, ૨૯- 

૪૧, ૪૬, ૧૧૨-૧૧૪, ૧૯૦, 

રર્દ 

થિયેઃસે!પ્ી ૩૯, ૪૦, ૧૧૨-૧૧૪, 
૧૩૧, ૧૫૪, ૨૫૯ 

થેલ્સ ૧૪૬ 
દુયાન'૬ સરસ્વતી ૩૪-૩૭, ૪૦, 

૪ર, ૮૨ 
દયારામ ૨૫૮ 
'દયારામકૃત કાવ્યસ'મહું' ૨૫૮ 

દયાશ'કર વિ ગિરનારા ૨૦૪, 
૨૧૩, 2૧૪ 

* દલપતકાવ્ય' ૩૦૧ 

દલપતરામ કવિ ૧૫, ૨૦-૨૨, 
૨૪, ૨૦૩, ૨૪૯, ૨૫૦, 
૩૦૧, ૩૧૦ 

દહ્રાદોળભા પાંડુર“"ગ ૧૭-૧૯ 

# હુર્ગારામચર્ત્રિ' ર૩૪ 
દુર્ગારામ મહેતાજી ૧૬-૨૦, ર૩, 

૨૩૩, ર૩૪ 
રવેન્દ્રનાથ ટાગોર ૨૬ 
રસાઈ મણિશંકર ૨૬૬ 
રસાઈ રા'શુધર લટ્ટમીધર ૨૭૧ 
રાલતરામ પડયા ૨છ 
* દાદરાકચા * ૨૮૩ 

“ધૃતાચરિત્ર' ૨૮2 

ધમ, ખિસ્તી છ હ ૧૦, પ૮, 

૧૯, ૨૫, ૩૨-૩૪, ૧૧૫/ 

૧૫૨ 
ધર્મ, જરયુસ્ત ૪૦, ૮૧ 
ધમષ, બૌદ્ધ ૪૦ 
*ધૂ્મપ્રકાશ' ૨૮ 

“ધૃષ્'વિચાર' ૨૪૩, ર૯૦ 
જ્વૂનિ ૨૪૮, ૨૪૯ 1 
નચ્ચુરામ ચર્મા ૪૨ 
નન્તુ ગુલાખ પાતવાળ! ર૧૪ 
ન. પુ. સ'ધવી ૪૨ 

નરસિ'હરાવ દીવેટિયા ૩, ૧૭૦,” 
૧૭૩, ૨૩૮, ૨૪૧, ૨૪૩, 

૨૫૯-૨૬૧, ૨૪૭૭, ૨૪૮, 
૩૦૩, ૩૦૬, ૩૦૭ 

“નમ'કવિતા' ૩૦૧ 
*નમષ્મવ' ૨૮&, ૩૦૧ 
નગ'દ પ, ૧૯-૨૪, રછ, રહ 

૩૪, ૩૭-૩૯, ૪૧-૪૪, જદ 

#, છ, ૧૪૬/ ૧૫૦-૧૫૨; 

૧૫૪-૧૫૬, ૧૬૫, ૧૭૬, 
- ૨૩૪, ૨૩૫, ર્ટ૮, ૨૪૨, 

૨૪૩, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૯૧, 
૨૯૫-રહ૭, ૩૦૧, ૩૦૩, 
૩૧૦, 2૧૨ 

નર્મદારા'કર૨ દે. મહેતા ૪ર 
નવલકથા ર૫૪, ૨૫૫ 



૩ક્ર્ 

ઇનવલગ્ર'ચાવલિ' ૨૮૯ 
નવલરામ્ં જ. ત્રિવેદી ૨૧૫, ૨૨૨ 
નવલરામ લ. પડયા ૧૫, ૧૯, 

૧૫૫, ૧૫૬, ૧૯૬, ૧૯૮- 

* ૨૦૧, ૨૦૩, ર૩૮, ૨૪૪, 
૨૪૫, ૨૯૧, ૩૦૧ 

(નળાખ્યાન' ર૫૬ 

નાટક ૨૫૩, ૨૫૪ 
“નાટયપ્રકાશ' ૨૫૪ 

નાનાલાલ કવિ ૧૫, ૨૯૯ 
નાનાસાહેબ કડનવીસ ૫ 
નાર્ાયણુ ભારતી ય. ગોસાઈ ર૬૫ 
નારાયણુ હેમચદ્ર ૨૫૯ 
“નારીપ્રતિષ્ઠા' ૪૬, 

૧૬૦, ૧૭૯ 

નાલંદા ૩૭ 

નિષ્કર્મવાદ ૬૪, ૬૫ 
નિષ્કુળાન'દ ૧૫ 
નિરૃત્તિમાગ' ૭ર-૭૪ 
નૃસિ'હાચાર્ય શ્રીમન્ ૪૧, ૪૨, 

પ૬, ૧પ૪ " 

'નૃસિ'હાવતાર ' ૧૯૫, ૨૦૫- 
૨૧૫, ૩૧૦, ૩ર્છ 

નેટિવ એન્યુકેશન સોસાયટી ૮ 
નેટિવ લાયખેરી ૨૨ 

'ન્યાયશાસ્ર' ૨૮૪-૨૮૮, ૩૦૫ 

*ન્યાયમુત્ર ' ૨૮૫ 

૧૪૪, 

ચપત'જલિ ૨૧૮ 

પડાપાદ ૫૪ 
પદ્માવતી દેસાઈ ર૪૮ 

પરશુરામ ૯૧ 
* પરાશર સ્મૃતિ” ૧૭૧ 
પમ્ણિ।મવાદ પ૪ 

પાઇથેગેોરાસ ૮૫ 
પાટન, પ્રો. ૨૦ 

પાદરીઓ ૭-૧૨, ૮૬ 
પારેસેલ્સસ ૨૮૪ 

પાર્લામેન્ટ (બ્રિટિચ ) 1, ૮ 
« પાડવચરિત્ર' ૨૮૩ 
*પાંડવતુ' ઉત્તર ચરિત્ર ' રપછ 
પુશ્યવિજયજી, મુનિથી ૨૭૪ 
પુતર્લગ્ન ૬૬૩, ૧૬૪, ૧૭1 
“પુરાણાથપ્રકાશ' ૯૩ 

« પૂજદશન' ૪૬ 

પૂવ-પશ્ચિમ-સ'ધટ્ટન ૩ 
“ પૃથુરાજરાસા' ૨૬૧ 

પોટુ'ગીઝ (પ1) ૪ 
પ્રજસ્મિતાવાદ ૨૪૧ 

* પ્રતાપકષ્મી' ૨૩૨ 
« પ્રખંધચિતામણિ' ૨૩, ૨૮ 
ગ્રશાચ'કર જગજવન ૨૧૪ 
« પ્રસિદ્ધન્રૈતપુસ્તકમ દિરિસ્થ- 

દસ્તલિખિતમયથાનાં કમ" 
પ્રદશકપત્રમ્' ૨૬૪ 



૩૯૩ 

મ્રસ્થાનત્રય ૫૩, ૬૨ 

₹ પ્રાચીનકાવ્યમાળા” ૨૬૫ 

“પ્રાણુવિતિમય ' ૭૭, છ૮, ૧૦૬ 
૧૦૮, ૧૧૦ ૧૧૨ 

પ્રાર્થનાસમાજનજ ૧૨, ૨૪, 

૨૬-૩૫, ૪૩, ૮૪, ૮૬, 

૧૧૫, ૧૨૬-૧૨૯, ૧૩૨, 
૧૩૩, ૧૪૧, ૧૪૯ 

“પ્રિયવદા' ૪૬, ૪૭, ૧૭૯, 
૧૮૪, ૧૮૬, ૨૧૫, ૨૯૧, 

રહર, ૨૯૪ 
* પ્રમજ્વત' ૩૦૯, ૩૧૪, 

સેમાનદ (સખી) ૧૫ 
પ્લેટા ૮૫, ૧૪૬, ૨૨૪, ૨૪૫ 
પ્લોટીનસ (તીએ। પ્વેટાનીસ્ટ) 

ટપ 
ફૈગ્સન ૨૮૨ 
મૂટસ ૨.૦, ૨૧, ૨૬૭૩ 
મૂાબ'સ સુજરાતી સભા ૧૭૫ 
ટ્રીગીઅર, લુઈ ટ૧ 
જૂજછીસ, ડીકવોટ €૧, ૧૦૨, 
૧૬૯ 

ડ્ેન્ય (પ્રજા) ૪ 

મુડ, રોબટ રરછ 
છ4% ૨૯૦ 

અખકલિ ૯૩ 
! *ખળવા' (૧૮૫૭ને।) ષ 

દ 

ની 

“ાધબિલ' ૧૦, ૮૪, ૧૧૮, ૧૨૯ 
આણું ર૯૦, ૩ન્ર્ 
ખાપુતાલ નાયક ૨૧૪ 

ખાટ્'્ન ફ્રિમેલ ટરેનિ ગ કોલેજ ૧૮૫ 
“બાળવિલાસ ' રહ 
આળાશકર્ ર૫૯, ૩૦૩, ઢ૦૯, 

૩૧૧, ૩૧૭, ટર૩, 2૩૧ 

અુદ્દ ૧૩, €૧, ૧૦૦ 

* ખુદ્ધિપ્રકાશ ' ર્૨ 
છુહ્ધિવધ# સભા ૨૦, ૨1૧, ર૭ 

આુટ્હ?, ડૉ ૧પર, ૨૬૩ 
“બૃહત્ કાનદોહત' ૨૫૮ 

ખેઇન ૨૮૬ ફર 
ખેકન, કાન્મિસ ર્ર્છ, ૨૪૦ 

૨8૦ ૨૯૧ 

ખેકન્સપ્રીલ્ડ, લોડ ૩૦૬ 
બેફમ, ર૦૨ ૮૪ 
ખએેન્યમ ૭૧ છ 
'એ બહૅને।' ૨૫૨, ૨૫૫ 
બમ્મે એજ્યુક્ેચન સેસસાયટી' ૮ 
નૌદ્ઠી પઢ, ૧૨૪, ૧૩૧ 
“ખલસૂત્ર' ૪૪, ૫૪, પપ 
ખ્હ્યાનદ ૧૫ 
સાહાધર્મ ૨૭, ૩૨, ૩૩ 
થાઉ સમાજ ર૫, ૨૬, ૨૮, 

ર૯, ૩૧, ૩૩, ૩૬ ૬ 

અડલે ૫૦ 



૩૯૦૪ 

અલૅવેટ્રઝી, મૅડમ ૩૯, ૪૦, 

જર, ૧૧૩ 

૬ કકતામરસ્તવ ' ૨૮૩ 

ભટ્ટ કમળાકર્ 2૮૦ 

૬ ભદદ ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૩૦, 

૧૫૭, ૧૭૦, ૧૭૨, ૧૭૩, 

ભવભૂતિ ૨૭૪, ૨૭૫, ૨૯૧, 

રહ 

ભ્રાલણ્ 2૬૫ 

ભાંડારકર, ડૉ. રામકૃષ્ણુ ૭૨; 

૧૨૮, ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૬, 

૨૬૭, ૨૬૯ 

ભોગીલાલ પ્રાણુવલ્લભદાસ ર૨ 

૬હજપ્રબ'ધ' ૨૭૮, ૨૮૨ 

ભોજરાજ ૨૬૫ 
શોળાનાચ સારાભાઈ ૨૮, ર૯; 

8૧, ૩૫ 

ભલિભાઈ જરાભાઈ ૪૨ 
સમણિર'કર કીકાણી ૨૨, પદ 

મણ્યેન્દ્ર ર૧૮ 

સધુસૂટન સરસ્વતી ૬૮, ૧૨૮ 

સખષ્વ ૬૭, ૬૮ 

મનસુખલાલ ઝવેરી ર૭૮ 

સનસૂર ૩૧૭ 

સનઃસુખરામ સૂ. ત્રિપાઠી ૨૭, 

૪૩, પદ, ૧૪૬, ૨૫૯, ૩૦૧ 

“સતુસ્મૃતિ' ૪૯, ૧૭૧ 

મમ્મટ ૨૫૩, ૨૫૪ 

મલબારી, બહેરામછી 1૬૪9, 

૧૬૯, ર૫૨, ૨૫ 

સહમદ ૮૧, ૮૫, ૧૨૨ 

« સહાકાલ' ૪૧ 

મહારાજ લાઇબલ કસ ૧૪ 

 મહાવીરચારિત ' ર૭૫ 

સહીપતરામ ૩, તીલકઠ ૧૪, ૨૩, 

૨૮, ૩1, ૩૫, ૪૩, ૧૫૪, 

૧૭૬, ૧૯૬, ૨૩૪, ૩૦૧ 

માનવધમ* સભા ૧૮, ૨૦,૨૩૪ 

સાનશ'કર્ પી. મહેતા ૨૯૫ 

“મારી ઘકીકત' ૨૩૪, ર્ઢપ 

* સારૂ જવનચર્તિ' ૨૩૨, 

ર૩ 

« માલતીમાધવ' ૧૯૫, ૨૫, 

૨૭૭, ૨૧૨ 

સિલ ૭૧, ૨૮૬ 
સિસર ૮૧, ૮૪, ૮૮, ૫૦૧ 

સીરાં ૨૫૮ 

સુનશી ક. મા. ર્હ્ટ 

સુસા પેગ'બર્ ૮૫ 

સુ'ખઈ સજરાતી નાટક મડ. 

ર૦૪, ૨૦૫, ૨૧૨, સ્ટ 

મૂળર'કર મૂલાણી ૨૧૫, ૨3 

“ સેક્બેય' ૨૦૨ 

“કોલે ૮, ર૪૦ 



૩ક્ય 

ગેક્ષમૃલર, ડો ૭૯, ૮૨, ૯૦, 
હ૧, હ૩, ૨૮૨ 

સેગીઅન ધમ ૮૫ 
સેસ્મર, ડે. ૧૦૪ 
મેસ્મેરિઝમ ૧૦૭ 
માદી, રામલાલ ચુ ૨૭૯ 
સ્।ાનિયર વીલિધમ્સ ૧૮૪ 
“ચોગબિદુ' ૨૮૩ 
ચોગવિવ્વા ૪૦ ૪૨, 

૧૨૬, 2૧૮ 

“ચોગિતીકુમારી ' ૨૩૨ 
ર્ણુછ્ોડભાઈ ઉદયરામ ૨૪, 

૨૦૩, ર૫૪, ૨૫૪ 
ર્ણુછેડભાઈ ઝિ ઝવેરી ૮ 
જૃણુછોડવાલ છેઃટાલાલ ૨૮, ૩૧ 

૨મણુભાઈ મ નીલક ઠં ૩૦, ૭૮, 
૧૧૫, ૧૨૬, ૧૨૯, ૧૩૧, 
૧૩૩, ૧૪૨4 ૧૫૭ ૧૪૦, 
૧ર, ૧૭૩; ૧૬૧૬, ૧૯૨, 

૧૪, ૧૯૬, ૨૩૮, રર, 
૨૬૦, ૨૬૨, ૩૦૧, ૩૦૨, 
૩૦૬ 

“ર્સશાસ્ર * રપછ 

રસ્કિન પ૮ 
રાજદ્રોહ ૪૬ 
૬રાજપિષ' રપછ 
₹રજવલ્નભ્ન' ૨૬૫ 

૧૧૦, 

સન્ન રામમોહનરાય ૮, ૯, ૨૫ 
* રાજ્યરગ .૩૭ 

૨ાધાકૃષ્ણુન્, ડો ૧૨૪ 
શમ ૮૧, ૧, ૧૨૩, ૨૧૮ 

“રશામગીતા' ૨૭૪ 

ર્રામચદ્રસ્ગિ ર૮૧ 
ફ્ાસનારામણુ વિ પાઠક ૨ર, 

૧૪૪, ૧૪૭, ૨૮૬ 

રામાતુજ સ પ્રદાય ૬૩ 
“રામમાળા' ર૬ક 

રીબનગૅક ૧૦૪ 
રુકમાબાઇ અને દાદાછ ૧૭૨ 

૩ુમ્સો ૨૩૬ 
ર્બર્ટ વેન્ટવર્થ લીટલ રર૭ 
રસીક શિયન ૮૪, ૧૦૦, ૨૧૬, 

૨૧૮, ૨૧૯, ૨૨૬, રરછ 

શસેન્કુઝ ૨૨૬ 
જ્રાલશ'કર ઉ ૩૦, ૩૧ 

લિટત, લાડ ૨૧૫, ર૨૭, ર૨૮ 

લિટન? ૧૫૨ 
લિટરશી સોસાયટી ૨૦ 
લોક#ઝીઅઆઃ? ૯૪ 
* વચનામૃત ? ૧૫ 

વજેરાકર કાછિદ્ાસ ૨૧૨ 
“વનરાજ ચાવડો ૧૯૬ ૩૦૧ 
“ત્રતમાતપત્ર' ર્ર 
વલ્લમદાસ પોપટભાઈ ૪ઢ 



8૯૬ 

વદનભસ પ્રદાય ૧૨, ૧૩, ૨૧, ર૫ 

વલ્વભાચાર્ય ૬૩, ૬૭, $૮ 

વસિષ્ઠ ૬૧ 
“વાત્ષ્કિ' ૨૫૯ 

તવાત્સાયન ભાષ્ય 2૮૫ 

* વિફમચક્ત્રિ' 2૭૮, ૨૮૧ 

* વિક્રમની વીસમી સદી ' ૨૫૫, 

૨૫૮ 
વિક્મોર્વશીયમ્' ૨૦૧ 

વિક્ટારિયા( રાણી ) 5 

નિજ્યરાય વૈવવ ૨૧૫ 

વિદ્યાભ્યાસક મડળ ૨૨ 

૬ તિભાવરીસ્વપ્નત ' ૨૫૯ 

*વિમળમત્રી રાસ ' ૨૮૭ 

વિવર્તવાદ ૫૪ 
૬ નિવાદતાડવ' ર૭૮, ૨૮૨ 

વિવેકાતદ ૧૨૪ 

વિશિષ્ટાદદૈત ૧૨ 
િગશ્વનાય ૨૫૭ 

વિશ્વનાથ પ્ર વૈદ્ય ૨૫૬ 

વિશ્વવાય મ ભટ્ટ ૨૪૪, 2૦૮ 
વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી 2૨, ૨૪, 

૧૫૧ 
૬ વૃત્તિપ્રભાકર' ૨૭૪, ૨૭૫ 

ચદ્દાન્ત, અર્વાચીન ૬૨, ૬૩, 2૭૧૮ 

વેદાન્ત, પ્રાચીન ૬૨-૬૪, ૬૬; 

૨૧૮ 

#દાન્તસાર' ૧૮૪ 

ત્તખર ૨૮૨ 
“શત્રુજયમાઠાભ્ય ' ૨૮૩ 

શકરાચાય ૧૮, ૫૨-૫૫, પ૭, 

૫૮, $૪, ૬૬-૬૮, પર, 

૨૮૧, ૨૮૨ 

શકર્ાનદ ૬૮ 

શામળ 2૮૧૫ 

શામળદાસ કેનેજ ૪૬ 

શર્કાટ, ડા ૧૦૮ 

૬ શાઅવાર્તાસમુચ્યય ' ૨૮૧ 

શાણી અષૃતતાવ તામયણુ ૨૮૪ 

શા રાળ્નરામ ૨૮૦ 

શાકર્ ભાષ્ય ૫૪, ૨૮૫ 

ર્સાંકર વૈદદાત ૪૪, ૪5; પર, 

૫૩-૫૬, $5, ૭૫, 1૪1) 

૨૮૧, ૨૮૨ 

* શિક્ષાપત્રી' ૧૫ 

* શિક્ષાશતક' ૪૬) 2૧૦-૩૧૨ 

રક્સપિયર્ ૨૦૧ 

રૈલી ૨૫૨, ૨૮૯ 

શ્રીકૃષ્યુ ૬૫, ૯૧, ૫૨3; ૨1૪ 

* જ્રીકૃષ્યુચસ્ત્રિ' ૨૧૫ 

મીધર ૬૮ 

* ્રીવીતરાગશાસન' 
૨૮૩ 

*શ્રુતિસારસસુટરયું' ૨૪૮૦ સ્ટ 



શ્રેપર્સાધક અધિકારી વગ' ૪1, 
૨ફર્ 

'ષૂડૂદરા'સનમુચ્ચય' ૨૪૮, ૨૮૧ 

ષડ્લિગ ઉપપત્તિ ૬૮ 
“સત્યના પ્રયોગો? ૨૩૪-૨૩૫, 

ર્૩છ 

“સત્યપ્રકાશ' ૨૧, ૨૩, ર૪ 

સત્યેન્દ્રનાય ટાગે।ર ર૯ 
સદાનદ ૬૮ 
સનાતન હિદુ ધમ* પમ્ષિદ ૧૧૪ 
“સરકારી કાવ્મદોહન' ૨૫૮ 
“સરસ્વતીચદ્ર' ૧૪૪, ૧૫૧, 

૨૧૫, ૨૩૧-૨૩૩, ર્પર, 
૨૫૪, ૩ન્પ૫ 

'સરરવતીચદ્રતુ અવવે।કન' ર૫૬ 
સથી ૨૮૪, ગ૮૫ 

સહુન્નનદ ૧૨-૧૫, ૧૮, ૨૫, ૩૪ 
સન્તના, નેઢાગીર એ ૧:૬- 

૧૪૨, ૨૪૮, ૩૦૪-૩૦૬, 
૩૨૧ 

સરક્ષક પક્ષ ૪૩ 

સ મારસુધારાસમાનટ ૧૯૦-૧૯૨ 
સાક્ષર યુમ ૨, ૩૩૨ 

સાધતચતુણ્ઠય ૫૬, પછ, ૭૫, ૭૬ 

સામ્યવાદ ૨૪૧ 
' સાર્સમ્રહ' રછ૩, ૨૮૩ 

* સાહિત્યદર્પાણુ' રપછ 

3૩૬૭ નમાઝના ગ સાવન 

સાંડેસરા, ડો, ભોગીલાલ ૨૮૪, 
૨૬૬, ૨૬૮ 

“સિદ્ધાતસાર' ૪૭, ૫૦, પ૭, 
છછ, ૭૮, ૮૫, હ૩, હદ્, 
૯૯, ૧૦૧, ૧૧૩, ૧૩૦, ૧૭૩ 

'સિહાગનગત્રીશી' ૨૮૧ 
“સુકૃતસકીત5ન' ૨૮8૩ 

“સદશત' ૪૯, છપ, 
૧૧૫, ૧૨૫, ૧૨૬, 
૧૪૪, ૧૪૬, ૧૭૭, ૧૮૬, 
૧૮૭, ૧૯૧, ૨૧૫, ૨૩૨, 
૨૯1૧, ૨૯૩, ૨૯૪, ૩૧૮ 

“સુદરત ગઘ્યાવલિ” ૫૭, ૧૩૧, 
2૩૯, ૨૪૧૫, ૨૪૪, ૨૪૫, 
૩૦૫, ૩૦૬ 

'સુદામચરિત ' ૨૫૮ 
“સુખોધચિ'તામણિ ' ૪૩ 
જૈમ્યુઅન નીલ ૧૮૦ 
સેોાકેનીસ ૮૫, ૨૨૪ 
“સૌન્દય'લહરી ' રપ& 
સ્ટુડન્ટ્સ સોસાયટી ૨૦ 
સ્ટેઘનિ, ડૉ ૦૮૦ 

*સ્રીબોધ? ૨૯૧ 
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